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1. PREÂMBULO 
 
1.1. O 
MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ, estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº 18.114.264/0001-
31, com sede administrativa na Praça Dr. José Augusto n° 251, Centro, através da Secretaria 
Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento e por meio do Departamento de Compras e 
Licitações, através de seu pregoeiro, designado pela Portaria nº 6170/2022, devidamente autorizado 
pelo Senhor Prefeito, Oziel Gomes da Silva, em conformidade com o disposto na Lei nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 
de junho de 2012, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução 
Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro 
de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências 
estabelecidas neste Edital e respectivas alterações e demais legislação correlata, torna pública a 
realização de procedimento de licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM, tendo por objeto a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS 
AQUISIÇÕES DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, obedecendo ao seguinte calendário: 
 
 

 

1.1.1. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF. 
 
1.2. O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa de 
preços, será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.licitanet.com.br, conforme datas 
e horários definidos acima: 
1.3. A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá, no site 
www.licitanet.com.br, nos termos das condições descritas neste Edital. 
 

2. DO EDITAL DE CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
2.1. A presente licitação tem por 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO  ELETRÔNICO 
DIA: 03 de abril de 2023 Horário: 09:30 

(Horário de  Brasília/DF) 
Endereço Eletrônico: www.licitanet.com.br 

http://www.licitanet.com.br/
http://www.licitanet.com.br/
http://www.licitanet.com.br/
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objeto a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE DIVERSOS MATERIAIS 
ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO 
MUNICÍPIO, de acordo com as condições e especificações constantes do presente edital, inclusive 
seus anexos, especialmente o Anexo I, que veicula o Termo de Referência. 
2.2. O aviso deste Edital será publicado no Diário Eletrônico dos Municípios do Estado de Minas 
Gerais, no Diário Oficial da União, no site do município:  https://www.esperafeliz.mg.gov.br/licitacao/, 
no site  www.licitanet.com.br 
2.3. O Edital de Pregão Eletrônico completo estará à disposição dos interessados no Setor de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Espera Feliz/MG, no site https://www.esperafeliz.mg.gov.br   e 
no site www.licitanet.com.br 
2.4. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrito no LICITANET 
e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 
2.5. As questões administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto ao Setor de 
Licitações pelo telefone (32) 3746-1335. 
2.6. As questões estritamente técnicas referentes ao objeto licitado serão prestadas pela Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, telefone (32) 3746-1651. 
2.7. A presente Licitação reger-se-á pelo tipo: MENOR PREÇO POR ITEM. 
2.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, em 
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
 

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
3.1. As despesas para execução do objeto do Registro de Preços ora licitado correrão à conta dos 
recursos destinados as Secretarias Municipais, constante do Orçamento Geral do Município de 
Espera Feliz e serão especificadas no tempo da emissão da Autorização de Fornecimento. 
3.2. Devem estar incluídas no preço cotado todas as despesas com mão de obra, fretes, tributos, 
e/ou contribuições, e quaisquer outros encargos indispensáveis ao fornecimento do equipamento. 
 

4. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 
4.1. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou 
providências em relação ao presente PREGÃO, ou ainda para impugnar este Edital, desde que o faça 
com antecedência de até 03 (três) dias úteis, da data fixada para a abertura da sessão pública do 
certame. 
4.2. As impugnações ao Edital deverão ser dirigidas ao pregoeiro e protocolizadas em dias úteis, 
das 12h00 às 15h00, na Praça Dr. José Augusto n° 251, Centro, Espera Feliz/MG, Setor de Protocolo, 
ou encaminhadas através de e-mail no endereço eletrônico: compras@esperafeliz.mg.gov.br. 
4.3. Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz de afetar a 
formulação das propostas, será designada nova data para a realização deste PREGÃO. 
4.4. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 
anexos, bem como a Procuradoria decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis 
contados da data de recebimento da impugnação. 
4.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, endereçados exclusivamente ao e-mail: 
compras@esperafeliz.mg.gov.br. 
4.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado 
da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 
elaboração do edital e dos anexos. 
4.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame 
4.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 
4.9. Não serão conhecidas as impugnações interpostas por fax e/ou vencidos os respectivos 

https://www.esperafeliz.mg.gov.br/licitacao/,
https://www.esperafeliz.mg.gov.br/licitacao/,
http://www.licitanet.com.br/
http://www.licitanet.com.br/
mailto:compras@esperafeliz.mg.gov.br
mailto:compras@esperafeliz.mg.gov.br
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prazos legais. Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto 
quanto, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, resguardado o 
tratamento isonômico aos licitantes. 
 

5. DO PRAZO DE ENTREGA E DA FORMA DE FORNECIMENTO 
5.1. O vencedor do certame deverá executar os serviços que lhe forem adjudicados conforme 
programação e solicitação prevista no contrato de prestação de serviços e Termo de Referência – 
Anexo I, deste Edital. 
5.2. Prazo, local e condições de execução: Conforme cronograma/itinerário estabelecido junto à 
Secretaria Municipal e descrito nesse edital, anexos e contrato. 
5.3. Caso a entrega do objeto não seja executado no prazo e forma estabelecido no anexo I, o 
fiscal iniciará procedimento administrativo para aplicação de penalidades ao fornecedor, excetuado 
os casos em que o motivo do descumprimento seja justificado e aceito pelo Município de Espera 
Feliz/MG. 
 

6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
6.1. Poderão participar desta licitação os interessados: 

6.1.1. Cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto da licitação, conforme o disposto nos 
respectivos atos constitutivos; 

6.1.2. Regularmente estabelecidos no País e que satisfaçam as condições deste Edital e seus Anexos. 
6.2. Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente 
estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que 
satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos. 
6.3. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a 
documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto LICITANET – Licitações 
Eletrônicas. 
6.4. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o 
agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual – MEI, nos 
limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, 
de 07 de agosto de 2014. 
6.5. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não”, em campo 
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

6.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 2006, 
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49; 

6.5.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como 
de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital; 

6.5.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores; 

6.5.4. Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição 
de aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal; 

6.5.5. Que a proposta foi elaborada de forma independente; 

6.5.6. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da 
Constituição Federal. 
6.6. Não será permitida a participação direta ou indiretamente na presente licitação das empresas 
interessadas: 
a) Enquadradas nas disposições no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; 
b) Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
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legislação vigente; 
c) Que encontrem sob falência, dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial, exceto 
empresas com plano de recuperação acolhido judicialmente, e empresas em recuperação 
extrajudicial, com plano de recuperação homologado judicialmente; 
d) Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
e) Possuam incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de 
direção, de chefia ou de assessoramento, referente à Súmula Vinculante 13 do Supremo Tribunal 
Federal que versa sobre o nepotismo, considerando-se inseridos no conceito de incompatibilidade o 
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, da autoridade contratante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de 
direção, de chefia ou de assessoramento. 
f) Que constem no: 
f.1) Cadastro de empresas inidôneas do Tribunal de Contas da União, do Ministério da 
Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral Da União; 
f.2) Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF como impedidas ou 
suspensas; 
f.3) Cadastro Nacional de condenações civis por ato de improbidade administrativa e 
inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça. 
6.7. A participação neste certame importa ao licitante o conhecimento de todas as condições 
estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas administrativas 
e técnicas aplicáveis. 
 

7. DO CREDENCIAMENTO 
7.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do 
instrumento de mandato, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer 
empresa associada à LICITANET – Licitações Eletrônicas, atribuindo poderes para formular lances 
de preços e praticar os demais atos e operações no site. 
7.2. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou 
através de empresas associadas à LICITANET – Licitações Eletrônicas, a qual deverá manifestar, por 
meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e 
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 
7.3. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e 
lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de 
senha privativa. 
7.4. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão 
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do LICITANET – 
Licitações Eletrônicas. 
7.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo LICITANET – Licitações 
Eletrônicas a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros. 
7.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 
 

8. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
8.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 
com os documentos de habilitação exigidos no item 11 do edital, proposta com a descrição do 
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação, respeitado o 
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limite previsto no art. 25 do Decreto 10.024/2020. 
8.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no item 11 deste 
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
8.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do 
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 
8.4. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 
8.5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 
43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
8.6. Os preços e os produtos/serviços propostos são de exclusiva responsabilidade da licitante, 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, não lhe assistindo o direito de pleitear 
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
8.7. Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá observar rigorosamente a 
descrição dos itens e considerar as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, descrevendo 
detalhadamente as características do objeto cotado, informando marca/fabricante (se for o 
caso) em campo próprio do sistema, preço unitário por item, com até duas casas decimais 
após a vírgula. 
8.8. A validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da 
sessão pública do Pregão. 
8.9. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, tributos, fretes e carretos, inclusive ICMS e 
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou da prestação de 
serviços, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o Município de Espera Feliz/MG. 
8.10. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
8.11. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 
8.12. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances. 
 

9. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 
DE LANCES 
9.1. No dia 28 de março de 2023, às 09h30min, horário de Brasília-DF, a sessão pública na internet 
será aberta por comando do Pregoeiro, com a divulgação das propostas eletrônicas recebidas e início 
da etapa de lances. 
9.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

9.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

9.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

9.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
9.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 
9.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 
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9.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro. 
9.6. O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item. 
9.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
9.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 
pelo sistema. 
9.9. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,10 
(dez centavos). 
9.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, 
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
9.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 
período de duração da sessão pública. 
9.10.1 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 
9.10.2 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente. 
9.12. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública 
de lances, em prol da consecução do melhor preço. 
9.13. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances 
segundo a ordem crescente de valores. 
9.12.1 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado em primeiro lugar. 
9.12.2 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
9.12.3 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
9.12.4 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 
dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro 
horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
divulgação. 
9.12.5 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
9.12.6 A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, 
de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 
9.12.7 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, 
aos bens produzidos: 
9.12.7.1 no pais; 
9.12.7.2 por empresas brasileiras;  
9.12.7.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
9.12.7.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação. 
9.12.8 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre 
as propostas empatadas. 
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9.12.9 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que 
seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
9.12.10 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 
9.14. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 
etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências 
de habilitação. 
9.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao 
LICITANET. 
9.16. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 
9.17. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado em primeiro lugar. 
9.18. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
9.19. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
9.20. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 
dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro 
horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
divulgação. 
9.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
9.22. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, 
de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 
9.23. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, 
aos bens produzidos: 

9.23.1. no pais; 

9.23.2. por empresas brasileiras; 
9.22.2. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
9.22.2. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação; 
9.24. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas empatadas. 
9.25. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que 
seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
9.26. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
9.27. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas)horas, envie 
a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se 
for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 
neste Edital e já apresentados. 
9.28. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 
 

10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 
10.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 
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lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 
para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º 
e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
10.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao 
preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 – TCU – Plenário), ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível. 

10.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompativeis com os preços dos insumos e salários de 
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
10.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade 
e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a 
suspeita. 
10.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante 
aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 
registrada em ata. 
10.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio 
de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da 
proposta. 
10.6. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada 
do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 
10.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
10.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a sua continuidade. 
10.9. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital. 
 

11. DA HABILITAÇÃO 
11.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
11.2. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
11.3. A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA consistirá em: 

11.3.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

11.3.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada 
– EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial da respectiva sede; 

11.3.3. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja 
aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br. 

11.3.4. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 
 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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11.4. A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA consistirá em: 

11.4.1. Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial, ou de 
certidão que comprove plano de recuperação acolhido ou homologado judicialmente, expedida 
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da 
pessoa física, em data não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão pública deste 
PREGÃO, se outro prazo não constar do documento. 
 
11.5. A documentação relativa à Qualificação Técnica consistirá em: 

11.5.1. ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA, emitido(s) por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, preferencialmente em papel timbrado das empresas ou órgãos adquirentes, 
devidamente assinado(s), comprovando a aptidão do licitante para o fornecimento de materiais 
pertinentes aos objetos licitados, sem quaisquer restrições; 
 
11.6. A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA consistirá em: 

11.6.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

11.6.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de 
Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, expedida 
pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda; 

11.6.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 

11.6.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do 
licitante; 

11.6.5. Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de 
Serviço (FGTS); 

11.6.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei nº 
12.440, de 07 de julho de 2011; 

11.6.6.1. Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo alguma 
restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, desde que atendidos os demais 
requisitos do Edital, a(s) empresa(s) nesta condição será(ão) declarada(s) habilitada(s) sob condição 
de regularização da documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual prazo, a 
contar do momento em que for declarado vencedor do certame, para regularização da documentação, 
para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 

11.6.6.2. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que 
esta apresente alguma restrição. 

11.6.6.3. A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
11.7. Para as demais certidões emitidas que não especifiquem seu prazo de validade, será 
considerado o prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir de suas respectivas emissões, 
devendo estar válidas na data do recebimento dos documentos de habilitação. 
11.8. Deverá apresentar ainda as seguintes declarações: 

11.8.1. Declaração Unificada conforme modelo constante no Anexo IV; 
11.9. Para efeitos da Lei Complementar nº 123/2006, as licitantes deverão apresentar, a fim de 
COMPROVAR O ENQUADRAMENTO: 

11.9.1. A empresa, de acordo com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de 
dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014, deverá apresentar 
acompanhado de a documentação de habilitação, a Declaração de Microempresa ou Empresa 
de Pequeno Porte (ANEXO III). 

11.9.2. Certidão expedida pela Junta Comercial, com data de emissão não superior a 90 
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dias da data fixada para apresentação das propostas, na forma do art. 3º da Instrução Normativa 
DREI (Departamento de Registro Empresarial e Integração) n.º 36, de 03 de março de 2017, ou, em 
se tratando de Sociedade Simples, através de Documento expedido pelo Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, sob pena de ser desconsiderada a condição de ME ou EPP. 

11.9.3. Na hipótese dos documentos se encontrarem vencidos no CRC, o licitante 
convocado deverá encaminhar, acompanhado de os demais, o documento válido que comprove o 
atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvando o disposto quanto à 
comprovação da regularidade fiscal das microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme 
disposto na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. 
11.10. Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pelo pregoeiro e sua 
Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital. 
11.11. No julgamento da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 
11.12. O não atendimento das exigências constantes do item 11 deste Edital implicará a inabilitação 
do licitante. 
11.13. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, 
ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as 
exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, 
sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 
11.14. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá 
sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 
licitante nos remanescentes. 
11.15. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 
11.16. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis. 
11.17. Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu 
representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor. No caso de documentos 
assinados por procurador, deve ser anexada Procuração por instrumento público ou particular, da 
qual constem poderes necessários à prática dos atos inerentes à licitação. 
 

12. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA E ENVIO DOS DOCUMENTOS 
COMPLEMENTARES DE HABILITAÇÃO 
12.1. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro convocará o licitante detentor da melhor oferta, item 
a item ou um item por licitante, para que este anexe no sistema LICITANET, a PROPOSTA DE 
PREÇOS AJUSTADA, em conformidade com o último lance ofertado. Para tanto, o pregoeiro fará 
uso de a ferramenta “CONVOCAR ANEXO”, devendo o licitante anexar o documento utilizando o link 
“ANEXAR” disponível apenas para o licitante/vencedor. 
12.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02  (duas) horas, sob pena 
de inabilitação. 
12.3. O licitante deverá anexar a Proposta de Preços Ajustada, num prazo de até 02 (DUAS) 
HORAS de efetivo funcionamento do órgão público, contados da convocação. 
12.4. Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta ajustada por meio 
do e-mail: compras@esperafeliz.mg.gov.br . Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá 
entrar em contato com o pregoeiro para confirmar o recebimento do e-mail e do seu conteúdo.  
12.5. O pregoeiro não se responsabilizará por emails que, por qualquer motivo, não forem 
recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Município de Espera Feliz 
quanto do emissor. 

mailto:compras@esperafeliz.mg.gov.br%20.
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12.5.1. A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo 
de 02 (duas) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da 
Proposta de Preço, sendo realizado, pelo Pregoeiro, o registro da não aceitação da proposta. 

12.5.2. Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante deverá solicitar, 
dentro do prazo estipulado, via chat ou e-mail, prorrogação do mesmo. 

12.5.3. É facultado o Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada 
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do processo desde a 
realização da sessão pública. 

12.5.4. Se a proposta não for aceitável ou se a LICITANTE deixar de enviar a Proposta de 
Preços atualizada ou não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro DESCLASSIFICARÁ e 
examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a 
apuração de uma proposta que atenda a este Edital. 

12.5.5. A proposta deverá conter: Proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo II do 
presente Edital, vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de desclassificação 
da proposta. 

12.5.6. Preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, em algarismo e por 
extenso, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 

12.5.7. Indicação de que nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, 
seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do 
objeto. 

12.5.8. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data 
estipulada para a abertura do presente certame, conforme previsto no art. 69, § 2º combinado com o 
artigo 66, § 4º. 

12.5.9. Indicação/especificação do material e marca se for o caso. 

12.5.10. Declaração de que se enquadra na condição de micro e pequena empresa 
prevista na Lei Complementar 123/06. 

12.5.11. O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), com até 
duas casas decimais (0,00). 

12.5.12. A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve atender 
todas as especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob pena de desclassificação. 

12.5.13. O Pregoeiro reserva o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre 
informações que não estejam claras, bem como de solicitar documentos complementares que julgar 
necessários para os respectivos esclarecimentos. 

12.5.14. A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no 
mercado no dia de sua apresentação. 
12.6. A Prefeitura Municipal poderá solicitar ao licitante a prorrogação do prazo de validade da 
PROPOSTA por até 30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitação quanto a aceitação serão 
formuladas por escrito, sendo facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido; entretanto, no caso 
de concordância, a PROPOSTA não poderá ser modificada. 
 

13. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL 
13.1. A documentação constante no item 11 e 14 deverão ser encaminhadas CASO SOLICITADO 
NO CHAT PELO PREGOEIRO, em original ou cópias autenticadas, e a proposta original, deverão 
ser apresentadas no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da solicitação do pregoeiro no 
sistema eletrônico, no seguinte endereço: Praça Dr. José Augusto n° 251, Centro, Espera 
Feliz/MG, CEP 36.830-000. Aos cuidados do Departamento de Compras, Licitações e ao pregoeiro 
responsável da sessão. O envelope contendo os documentos deve estar lacrado e informar o nome 
da empresa ou empresário individual, número do CNPJ, número e ano do Pregão Eletrônico. 
13.2. Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da 
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documentação de habilitação e proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar, o pregoeiro 
o declarará vencedor. 
13.3. Ocorrendo a inabilitação, o pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance para 
apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de 
preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido 
pelo instrumento convocatório, ou poderá revogar a licitação. 
 

14. DOS RECURSOS 
14.1. Declarado o vencedor, o pregoeiro abrirá prazo, durante o qual, qualquer licitante poderá de 
forma motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 
14.2. A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse 
direito. 
14.3. Uma vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias para a 
apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para, 
querendo, apresentarem as contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo 
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus 
interesses. 
14.4. Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônico 
via internet, no site: www.licitanet.com.br. 
14.5. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
14.6. Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, a Autoridade competente terá até 5 
(cinco) dias para: 

14.6.1. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo 
estabelecido 

14.6.2. Motivadamente, reconsiderar a decisão; 

14.6.3. Manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente; 
14.7. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetiveis de 
aproveitamento. 
14.8. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para determinar a contratação 
14.9. Não havendo recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará 
o procedimento à autoridade superior para homologação. 
 

15. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
A sessão pública poderá ser reaberta Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação 
de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria 
sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

15.1.1. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar 
a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 
15.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 

15.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo 
com a fase do procedimento licitatório. 
15.3. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo 
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 
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16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
16.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado em 
primeiro lugar será declarado vencedor. 

16.1.1. Se o primeiro proponente classificado não atender às exigências de habilitação, será 
examinada a documentação do segundo proponente classificado, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até o encontro de uma proposta que atenda a todas as exigências do edital, sendo 
o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto da licitação. 
16.2. A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e 
só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, 
quando houver recurso, pela própria autoridade competente 

16.2.1. A homologação do resultado desta licitação não obriga esta Administração à aquisição 
do objeto licitado. 
 

17. DO PAGAMENTO 
17.1. O pagamento será feito no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data 
do recebimento definitivo pela Prefeitura Municipal, por crédito em conta bancária, mediante 
apresentação de nota fiscal (em conformidade com a Solicitação de Fornecimento) aceitação e visto 
da Secretaria Municipal que solicitou o equipamento. 
17.2. A nota fiscal deverá ser protocolada no Protocolo Geral, acompanhado de as certidões 
de regularidade fiscal. Após a conferência e atesto do servidor competente, será tramitada a nota 
fiscal para pagamento. 
17.3. A vencedora do certame deverá apresentar as certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista 
em validade para o pagamento. 
17.4. Quaisquer erros ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por 
parte da adjudicatária e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o 
problema seja definitivamente sanado. 
 

18. DO VALOR MÁXIMO 

18.1. Valor máximo estimado da licitação é R$ 1.133.078,87 (um milhão, cento e trinta e 
três mil, setenta e oito reais e oitenta e sete centavos). 
 

19. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
19.1. Após a adjudicação, homologação, os preços serão registrados na ata de registro de preços, 
cuja minuta constitui o Anexo IV deste Edital. 
19.2. A Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico, para o endereço 
de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a impressão 
e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via original no 
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento. 
19.3. A vigência da Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir 
da primeira publicação das Atas de Registro de Preços deste processo licitatório, vedada sua 
prorrogação. 
19.4. O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços poderá, a qualquer tempo, requerer 
comprovação da prática dos preços apresentados, que poderá ser feita através da cópia de notas 
ficais ou outro documento comprobatório dos preços de mercado. 
19.5. Quando os primeiros classificados estiverem impossibilitados de cumprir com o fornecimento 
do objeto (devidamente justificado e aceito pela Administração), as licitantes remanescentes poderão 
ser chamadas para fornecer os materiais, desde que o preço registrado se encontre dentro dos 
praticados no mercado. 
19.6. Caso os preços dos licitantes remanescentes encontrem-se acima do praticado no mercado, 
os mesmos poderão ser negociados (reduzidos). Caso os preços venham a ser negociados, os 
mesmos serão novamente registrados em Ata e publicados. 
19.7. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que  
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couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 
2013. 
19.8. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. 
19.9. O pedido de adesão ao Gerenciador e a contratação da aquisição de bens ou serviços pelo 
Aderente com o fornecedor deverão ser realizadas durante a vigência do registro de preço. 
19.10. O fornecimento ao Aderente deverá observar as condições estabelecidas no registro de 
preço e não poderá prejudicar as obrigações assumidas com o Gerenciador e com os Aderentes 
anteriores. 
 

20. DAS PENALIDADES 
20.1. O licitante deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital, sujeitando-
se às sanções constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei nº 
8.666/199320.2. O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não 
celebrar a contratação, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do objeto, fizer declaração falsa, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Espera Feliz/MG e, será descredenciado no 
sistema de cadastramento de fornecedores do Município pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem 
prejuízo das multas previstas no Edital e no Contrato, e das demais cominações legais 
a) Considera-se retardamento na execução do certame qualquer ação ou omissão do 
licitante que prejudique o bom andamento do certame, evidencie tentativa de indução a erro no 
julgamento, ou ainda que atrase a assinatura da Ata de Registro de Preços ou contrato. 
b) Considera-se não manter a proposta a ausência de envio da mesma, bem como a recusa 
do envio de seu detalhamento, quando exigível, ou ainda o pedido, pelo licitante, da desclassificação 
de sua proposta, quando encerrada a etapa competitiva, desde que não esteja fundamentada na 
demonstração de vício ou falha na sua elaboração, que evidencie a impossibilidade de seu 
cumprimento. 
c) Considera-se falhar na execução do objeto o inadimplemento grave ou inescusável de 
obrigação assumidas pelo contratado. 
d) Considera-se fraudar na execução do objeto a prática de qualquer ato destinado a 
obtenção de vantagem ilícita, induzindo ou mantendo em erro a Administração Pública. 
e) Considera-se comportar-se de modo inidôneo a prática de atos direcionados a 
prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como os descritos nos artigos 90; 92, 
parágrafo único; 93; 94; 95, parágrafo único; 96 e 97, parágrafo único da Lei nº 8.666/1993. 
20.3. A Administração deve determinar o prazo de aplicação da sanção tomando por pressupostos 
as especificidades de cada caso e a gravidade das condutas apuradas. 
20.4. Nos casos de pequenos descumprimentos na execução do objeto desta contratação, que 
não gerem prejuízo para o Contratante, poderá ser aplicada a sanção de Advertência, por escrito, 
conforme inciso I do art. 87 da Lei 8.666/93. 
 
20.5. A contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o fornecimento 
do(s) produto(s), sujeitando-se as penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, 
a saber: 
a) ADVERTÊNCIA, nos casos de pequenos descumprimentos do Termo de Referência, que 
não gerem prejuízo para a Secretaria. 
b) MULTA POR MORA – 0,33%(zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, limitado a 10%(dez 
por cento), incidente sobre o valor da parcela em atraso nos casos de descumprimento do prazo para 
entrega do(s) produto(s). 
c) MULTA DE INADIMPLEMENTO – 2,0%(dois por cento), incidente sobre o valor global da 
contratação, pelo atraso superior a 30(trinta) dias ou recusa em fornecer o(s) produto(s), aplicada 
cumulativamente com a multa estabelecida no item anterior; 
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d) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR com a 
Prefeitura Municipal de Espera Feliz/MG por um período de até 2(dois) anos, nos casos de recusa 
de fornecer o(s) produto(s); 
 
e) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
nos casos de prática de atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da licitação ou 
contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de documentos ou omissão de declaração falsa, 
por um período de até 2(dois) anos; 
20.6. Da aplicação de penalidade caberá recurso, conforme disposto no art.109 da Lei nº 
8.666/1993; 
20.7. As sanções administrativas somente serão aplicadas pela Secretaria após a devida 
notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia; 
20.8. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de 
recebimento, onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção 
administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa; 
20.9. O prazo para apresentação da defesa prévia será de 05(cinco) dias úteis a contar da 
intimação, onde deverá ser observada a regra da contagem do prazo estabelecida no art.110 da Lei 
nº 8.666;1993; 
20.10. A aplicação da sanção declaração de inidoneidade compete exclusivamente ao Prefeito, 
facultada a defesa do interesse no respetivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, 
podendo a reabilitação ser requerida após 02(dois) anos de sua aplicação 
20.11. O atraso, para efeito de cálculo da multa, será contado em dias corridos, a partir do primeiro 
dia útil subsequente ao de encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação. 
20.12. A aplicação das multas de natureza moratória não impede a aplicação superveniente de 
outras multas previstas neste artigo, cumulando-se os respectivos valores. 
20.13. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação enviada pela Administração Municipal. 
20.14. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou de crédito existente na 
Administração Municipal, em favor da Contratada, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao 
crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
20.15. Não será aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o atraso na execução do objeto 
advier de caso fortuito ou de força maior. 
20.16. As sanções administrativas somente serão aplicadas pela Administração após a devida 
notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. 
20.17. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de 
recebimento, onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção 
administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entregar das razões de defesa. 
20.18. O desatendimento à notificação importa o reconhecimento da veracidade dos fatos e a 
preclusão do direito pelo licitante, implicando na imediata aplicação da sanção prevista em lei e no 
Edital. 
20.19. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 5 (cinco) dias úteis a contar do 
recebimento da notificação, exceto no caso previsto na alínea “e” do item 24.2, o qual será de 10 
(dez) dias úteis a contar do recebimento da notificação, onde deverá ser observada a regra da 
contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei nº 8.666/93. 
20.20. As sanções previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas de 
forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
20.21. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções serão assegurados à licitante vencedora o 
contraditório e a ampla defesa. 
 

21. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 
21.1. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Espera Feliz/MG o direito de revogar a licitação 
por razões de interesse público, decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou 
anulá-la em virtude de vício insanável. 
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21.2. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade 
dos atos que diretamente dele dependam. 
21.3. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente 
indicará expressamente os atos a que ela se estende. 
 
21.4. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração 
21.5. A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que 
o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 
21.6. Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou aos 
demais interessados. 
21.7. A revogação ou anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado. 
21.8. A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Prefeito do Município de Espera 
Feliz/MG. 
 

22. DO COMBATE A FRAUDE E A CORRUPÇÃO 
22.1. As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação 
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal 
nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma 
das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se 
comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de 
outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos 
de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como 
de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta 
ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, 
administradores e colaboradores ajam da mesma forma. 
 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
23.1. O resultado/homologação e demais atos do presente certame será divulgado no Diário Oficial 
do Município e no Portal de Transparência do Município. 
23.2. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Prefeitura Municipal de Espera Feliz/MG não será, em caso algum, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
23.3. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
23.4. Com fundamento na norma do art. 43, § 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93, é facultado ao 
Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar do processo desde a realização da sessão pública. 
23.5. Das sessões públicas serão lavradas atas circunstanciadas, devidamente assinadas pelo 
Pregoeiro e Equipe de apoio. 
23.6. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá, com base na legislação 
vigente. 
23.7. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá relevar omissões 
puramente formais, sanar erros ou falhas, desde que não contrariem a legislação vigente. 
23.8. Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos 
licitantes, prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos que 
o integram. 
23.9. Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu representante 
legal ou procurador, com identificação clara do subscritor. 
23.10. Os documentos emitidos através da Internet serão conferidos pela Equipe de Apoio. 
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23.11. Os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome do licitante, com 
número de CNPJ. Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. 
Se for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria 
natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz 
ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa. 
 
23.12. Salvo as exceções previstas neste Edital, os documentos exigidos para habilitação não 
poderão, em hipótese alguma, ser substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento,  

 
não podendo, ainda, ser remetidos posteriormente ao prazo fixado. 
23.13. O presente PREGÃO poderá ser anulado ou revogado, nos termos do artigo 49 da Lei Federal 
nº 8.666/93. 
23.14. O licitante vencedor deverá manter, durante a vigência do respectivo contrato, todas as 
condições de habilitação e de participação exigidas no procedimento licitatório. 
23.15. Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
23.16. Os documentos de habilitação e proposta serão enviados digitalmente por meio de chave de 
acesso e senha do sistema (Art. 
26 §3º do Decreto 10.024/2019), sendo o envio de responsabilidade exclusiva da proponente, 
havendo necessidade do encaminhamento da documentação original, será solicitada pelo Pregoeiro. 
23.17. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente no mesmo horário, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário. 
23.18. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Prefeitura Municipal de Espera Feliz/MG. 
23.19. Casos omissos e dúvidas serão resolvidos pelo pregoeiro. 
23.20. As normas deste PREGÃO serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, e o desatendimento de exigências formais, desde que não comprometa a 
aferição da habilitação do licitante nem a exata compreensão de sua proposta, não implicará o 
afastamento de qualquer licitante. 
 

24. DOS ANEXOS 
24.1. Compõem este Edital os seguintes Anexos: 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO II – MODELO DA PROPOSTA 
ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL  
ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA 
ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO 
ANEXO VI – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

25. DO FORO  
 
As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgada na Justiça Estadual, no foro da comarca de 
Espera Feliz - MG, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.  

 
Espera Feliz/MG, 14 de março de 2023. 
 

___________________________________ 
GERSON LUIZ MOTTA 

Secretário Municipal de Esportes
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ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1- OBJETO: 

 
1.1. Realização de processo licitatório na modalidade cabível para registro de preços para futuras aquisições 
de diversos materiais esportivos, para atender as necessidades das unidades administrativas do município, 
conforme especificações constantes no Termo de Referência. 
 

2- JUSTIFICATIVA 
 
2.1. Justifica-se a solicitação de realização de Licitação Pública, na modalidade Pregão Eletrônico, uma vez que 
se dará para registro de preços para futuras aquisições de materiais esportivos. Além disso o presente certame 
tem por objetivo manter ativo o princípio da economicidade, em relação ao objeto a ser licitado, que poderá 
ser conseguida através da competitividade entre as empresas do ramo pertinente, mediante o regular 
procedimento licitatório, cujo fator preponderante será o menor preço por item.  
 
2.2. A presente solicitação se dá pela necessidade na aquisição de materiais esportivos para as unidades 
administrativas, com a finalidade de suprir as necessidades do órgão requisitante, proporcionando assim a 
continuidade e a ampliação na prestação dos serviços públicos.  
 
2.3 A contratação pretendida decorre da necessidade que da necessidade das unidades administrativas em 
adquirir materiais esportivos para atender a academia saúde, secretaria de esportes, secretaria de educação 
e as demais que necessitarem, e considerando que o município não dispões de almoxarifado para 
armazenamento dos alimentos e por boa parte ser perecível, o registro de preço se faz a modalidade mais 
cabível. 
 
2.4 A contratação pretendida, atenderá o princípio da Eficiência, da legalidade como também da finalidade 
Pública. Diante disso, há a necessidade de iniciar um processo de Licitação, para assim atender as demandas 
desta municipalidade, assegurando o início dos trabalhos objetivados por esta Gestão e respeitando as normas 
vigentes que norteiam a Administração Pública.  
 
 

3- ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS, QUANTITATIVO E VALOR ESTIMADO  
 
3.1. Atendendo a legislação vigente, procedeu-se à consulta de mercado para verificação dos preços e 
estimativa de custos, tendo como valor médio o abaixo exposto: 

 

ITEM DESCRIÇÃO QTD 
UND MARCA VALOR 

REF. 
VALOR 
TOTAL 

1 
Antenas de vôlei (Par) – Cor: Vermelha 
e Branca, 1,80 mts x 10 mm 10 UND 

  R$        
217,67  

 

2 Apitos -  Apito Pearl Fox 40 30 UND 

 
 R$          

81,00  

 

3 
Argolas de agilidade- Material: 
plástico, dimensões: 42cm de diâmetro. 40 UND 

 
 R$          

21,00  

 

4 
BASTÃO DE ALONGAMENTO 
EXERCICIO POSTURAL BARRA 40 UND 

 

 R$          
38,66  
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5 
 

BANDEIRA DE ESCANTEIO PARA 
CAMPO DE FUTEBOL OFICIAL, COM 
HASTE EM PVC E BASE FLEXÍVEL, 
KIT COM 4 UNDADES. 10 UND 

 

 R$        
766,66  

 

6 

Bola de Basquete Oficial – 
Penalty/adulto, circunferência – 74cm, 
Material – Emborrachada, pressão - 7 -9 
Lbs. 70 UND 

 

 R$        
172,66  

 

7 

BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL -
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL 
OFICIAL categoria infantil, produzida com a 
revolucionária tecnologia TB MOLTEC 
(sistema de gomos termo fundidos, 0% de 
absorção de água, com dupla camada de 
laminação, tendo espessura mínima de 4,2 
mm, sendo a camada externa em PU 
(Poliuretano) e a camada intermediária em 
polietileno soft expandido). Na união dos 
gomos deve ser aplicada cola TB (Termo 
Bonded),a qual terá a função de soldar um 
gomo ao outro, impendido àpenetração de 
água econsequentemente alteração do 
peso e contaminação da colagem dos gomos 
à câmara envolvida com fios sintéticos. A 
bola ainda deverá ser composta de 12 
gomos pentágonos simétricos. Câmara 
Balance Tech com butil e válvula com miolo 
Pull/Push Tech de borracha siliconada 
removível e lubrificado. Peso 350 a 390 
gramas e circunferência de 64 a 66 cm.A 
empresa vencedora deverá apresentar 
laudo técnico, com emissão não superior a 2 
anos, emitido por laboratório certificado 
pelo INMETRO do laminado em poliuretano 
(PU), butil da câmara,circunferência e peso 
da bola. 20 UND 

 

 R$        
371,65  

 

8 

BOLA DE FUTSAL ADULTO OFICIAL categoria 
adulto, produzida com a tecnologia FUSION 
TECH (menor absorção de água), gomos 
com acabamento em PU de 3,5 mm, 
soldados. Na união dos gomos deve ser 
aplicada cola TB (Termo Bonded), a qual terá 
a função de soldar um gomo ao outro, 
impendido à penetração de água e 
consequentemente alteração do peso e 
contaminação da colagem dos gomos à 
câmara envolvida com fios sintéticos. A bola 
ainda deverá ser composta de 12 gomos 
pentágonos simétricos. Câmara Balance 
Tech com butil e válvula com miolo 
Pull/Push Tech de borracha siliconada 
removível e lubrificado. Peso 400 a 440 
gramas e circunferência de 61 a 64 cm. A 30 UND 

 

 R$        
850,66  
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empresa vencedora deverá apresentar 
laudo técnico, com emissão não superior a 2 
anos, emitido por laboratório certificado 
pelo INMETRO do laminado em poliuretano 
(PU), butil da câmara, circunferência e peso 
da bola. 

9 

BOLA DE FUTSAL OFICIAL. Bola de futsal 
confeccionada em laminado externo de PU 
pro, com 11 gomos termos soldados e 
processo de dupla colagem entre os gomos. 
camada de amortecimento interno de 4,5 
mm. câmara de ar feita através de borracha 
butílica, 6 discos de balanceamento 
posicionados simetricamente e estruturas 
de anéis. forro com enrolamento de fios 
sintéticos na câmara de ar, recebendo um 
tratamento térmico com borracha natural, 
que estabiliza os fios unificando a estrutura. 
miolo de silicone alongado (com 3,2 cm de 
comprimento) lubrificado e removível. 
Peso: 410-430g, circunferência: 62 a 64, 
oficial da CBFS, e com selo da FIFA. 30 UND 

 

 R$        
255,66  

 

10 

BOLA DE HANDEBOL INFANTIL OFICIAL - 
costurada ou produzida com a tecnologia 
FUSION TECH (menor absorção de água), 
gomos com acabamento em PU de 3,5 mm, 
soldados. Na união dos gomos deve ser 
aplicada cola TB (Termo Bonded), a qual terá 
a função de soldar um gomo ao outro, 
impendido à penetração de água e 
consequentemente alteração do peso e 
contaminação da colagem dos gomos à 
câmara envolvida com fios sintéticos. 
Câmara em látex e válvula com miolo 
Pull/Push Tech de borracha siliconada 
removível e lubrificado. Peso 230 a 270 
gramas e circunferência de 49 a 51 cm. A 
empresa vencedora deverá apresentar 
laudo técnico, com emissão não superior a 2 
anos, emitido por laboratório certificado 
pelo INMETRO do laminado em Poliuretano    
(PU),    látex    poli-isopreno    da câmara, 
circunferência e peso da bola. 10 UND 

 

 R$        
179,80  

 

11 

BOLA DE HANDEBOL. peso: 325-375g, 
circunf.: 54-56cm. Confeccionada em 32 
gomos costurados à mão e laminado PU 
PRO, proporcionando flexibilidade e alta 
maciez. Com uma camada de 
amortecimento interno, EVACEL. Sistema de 
forro Triaxial, com enrolamento de fios 
sintéticos na câmara. Câmara Airbility, 
construídaà base de borracha butílica 
eestruturada com anéis, que retém o ar por 30 UND 

 

 R$        
307,33  
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muito mais tempo, deixando a bola mais 
equilibrada e balanceada. Miolo lubrificado 
e removível. 

12 

BOLA DE INICIALIZAÇÃO, DE BORRACHA, 
N°12. Laminado: Borracha Construção: 
Vulcanizada Miolo: Capsula Sis Peso: 250-
270g circunferência: 57 a 59cm 0% de 
absorção de água. 100 UND 

 

 R$          
60,66  

 

13 

BOLA DE VÔLEI INFANTIL OFICIAL matrizada 
e vulcanizada, confeccionada com laminado 
de PU (poliuretano), categoria infantil. 
Câmara em látex poli-isopreno natural e 
miolo Pull/Push tech, removível e 
lubrificado. Peso 240 a 260 gramas e 
circunferência de 60 a 63 cm. A empresa 
vencedora deverá apresentar laudo técnico, 
com emissão não superior a 2 anos, emitido 
por laboratório certificado pelo INMETRO 
do laminado em Poliuretano (PU), látex poli- 
isopreno da câmara, circunferência e peso 
da bola. 10 UND 

 

 R$        
154,33  

 

14 

BOLA DE VÔLEI OFICIA LINFANTIL.  
Confeccionada em laminado de PU, Ultra 
Fusion, com 18 gomos, Circunferência: 60- 
63cm, peso de 240-270g, câmara 6D, 
Sistema de Forro Termofixo, camada 
interna. Evacel, com dupla colagem, miolo 
emCapsula SIS. 20 UND 

 

 R$        
154,33  

 

15 

BOLA FUTEBOL DE CAMPO PROFISSIONAL. 
Bola de futebol de campo, confeccionada 
em tecido Ecológico feito à base de garrafas 
PET, com 14 gomos termossoldados e 
processo de dupla colagem entre os gomos. 
camada de amortecimento interno de 4,5 
mm. câmara de ar feita através de borracha 
butílica, 6 discos de balanceamento 
posicionados simetricamente e estruturas 
de anéis. forro com enrolamento de 
fiossintéticos na câmara de ar, recebendo 
um tratamento térmico com borracha 
natural, que estabiliza os fios unificando a 
estrutura. miolo de silicone alongado (com 
3,2 cm de comprimento) lubrificado e 
removível. Peso: 420-445g, circunferência: 
68 a 69cm, Aprovada pela FIFA. 20 UND 

 

 R$        
346,66  

 

16 

BOLA HANDEBALL. Confeccionada em 32 
gomos costurados à mão e laminado PU 
PRO, proporcionando flexibilidade e alta 
maciez. conta ainda com uma camada de 
amortecimento interno, EVACEL. Sistema de 
forro Triaxial, com enrolamento de fios 
sintéticos na câmara. Câmara Airbility, 
construída à base de borracha butílica e 10 UND 

 

 R$        
200,33  
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estruturada com anéis, que retém o ar por 
muito mais tempo, deixando a bola mais 
equilibrada e balanceada. Miolo lubrificado 
e removível. Peso: 325 - 375g, 
Circunferência: 54 - 56 cm 

17 

Bola Handebol Oficial (Modelo 
Infantil) - Material - PVC. Acabamento - 
Costurada a Mão Quantidade de Gomos 
- 32 gomos. Toque - Super. suave, a 
Magussy colocou nesta bola uma 
camada de espuma adicional. Tamanho 
Oficial Infantil - H1L. Miolo - Miolo 
Lubrificado e Removível. Câmara - 
Arbility. Peso Oficial: 230 a 270 gramas. 
Circunferência Oficial entre 49 a 51 cm. 
Produto Nacional. 100 UND 

 

 R$        
200,33  

 

18 

Bola Handebol Oficial (Modelo 
Masculino) - Câmera Airbility feita em 
borracha butílica possui sistema de 
balanceamento, com ótima resistência à 
retenção de ar. O miolo é auto 
lubrificado, removível e não envelhece. 
Conta com vedação altamente 
resistente a diferentes condições 
climáticas. Especificações Peso:425-
475g Circunferência: 58-60cm 
Gomos:32 Laminado: Micro Power 
Construção: Ultra Fusion Câmera: 6D 
Miolo: Cápsula Si. 100 UND 

 

 R$        
317,00  

 

19 

Bola Handebol Oficial (Modelo: 
Feminino) - material poliuretano, peso 
cheia 350 a 400g, circunferência 53 a 
59cm. Características adicionais: 
Costurada em PVC, câmara butil, miolo 
removível. 100 UND 

 

 R$        
317,00  

 

20 

BOLA PROFISSIONAL DE VOLEI. 
confeccionada em laminado de microfibra, 
com 18 gomostermossoldados e processo 
de dupla colagem entre osgomos. camada 
de amortecimento interno. câmara de ar 
feita através de borracha butílica, 6 discos 
de balanceamento posicionados 
simetricamente e estruturas de anéis. forro 
com enrolamento de fios sintéticos na 
câmara de ar, recebendo um tratamento 
térmico com borracha natural, que 
estabiliza os fiosunificando a estrutura. 
miolo de silicone alongado (com 3,2 cm de 
comprimento) lubrificado e removível. 
PESO: 420-445G, CIRCUNFERENCIA: 65-
67CM, 0% absorção de água. 10 UND 

 

 R$        
410,66  

 

21 

Bolas de futebol de campo Oficial 
(Nike/Penalty Adulto)-Tamanho 5 - 
Peso: 410-450g, Circunferência: 68-
70cm, Gomos: 32, Laminado: PU 200 UND 

 

 R$        
496,33  
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SUPER SOFT, 
Construção: COSTURADA, 
Câmara: AIRBILITY, Sistema de 
Forro: MULTIAXIAL, Camada 
Interna: EVACEL, Miolo: CÁPSULA 
SIS. Justificativa – Indicada para uso 
adulto, material de melhor qualidade, 
durabilidade e atenderá a demanda do 
município no geral (zona urbana e rural). 

22 

Bolas de futebol de campo Oficial 
(Nike/Penalty infantil para crianças de 
6 a 8 anos) Tamanho 3- Peso: 320-
350g; Circunferência: 58-61cm, Gomos: 
32, Laminado: PU, Construção: 
Costurada à Mão; Câmara: Airbility; 
Sistema de Forro: Triaxial; Miolo: 
Removível. Justificativa – Indicada 
para categoria adequada, material 
citado acima, irá atender diferentes faixa 
etária, níveis técnicos, não 
comprometendo o desenvolvimento 
ósseo das crianças, material macio, 
melhor qualidade, durabilidade e 
atenderá a demanda do município no 
geral (zona urbana e rural).  200 UND 

 

 R$        
139,99  

 

23 

Bolas de futebol de campo Oficial 
(Nike/Penalty infantil para crianças de 
9 a 12 anos) Tamanho 4- Peso: 350-
390g Circunferência: 63,5-66cm Gomos: 
6 Laminado: pu Construção: Ultra 
Fusion Câmara: 6D Sistema de Forro: 
Termofixo Camada Interna: Evacel 
Processo Extra: Dupla Colagem Miolo: 
Cápsula sis. Justificativa – Indicada 
para categoria adequada, material 
citado acima, irá atender diferentes faixa 
etária, níveis técnicos, não 
comprometendo o desenvolvimento 
ósseo das crianças, material macio, 
melhor qualidade, durabilidade e 
atenderá a demanda do município no 
geral (zona urbana e rural).   200 UND 

 

 R$        
141,66  

 

24 

Bolas de Futsal Oficial (Pênalti/topper 
infantil) com costura, composição: PU 
Peso do Produto:300-330g, 
Circunferência: 52 - 55cm. Justificativa 
– Indicada para categoria Adequada, 
material citado acima, irá atender 
diferentes faixa etária, níveis técnicos, 
não comprometendo o desenvolvimento 
ósseo das crianças, material macio, 
melhor qualidade, durabilidade e 
atenderá a demanda do município no 
geral (zona urbana e rural).  100 UND 

 

 R$        
240,66  

 

25 
Bolas de Futsal Oficial 
(Penalty/topper Adulto) com costura, 100 UND 

 
 R$        

263,99  
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composição: PU Peso do Produto:400-
440g Circunferência: 62 – 64cm. 
Justificativa – Indicada para uso adulto, 
material de melhor qualidade, 
durabilidade e atenderá a demanda do 
município no geral (zona urbana e rural).  

26 

Bolas de vôlei Oficial (6.0 Pênalty) - 
Circunferência aproximada: 65 - 67 cm, 
Peso aproximado: 260 - 280 g, Câmara 
6D: 100% borracha butílica, 
Revestimento: Poliuretano (PU), 
Camada interna: Neogel, Forro: Termo 
fixo, Miolo: Removível, Gomos: 18. 
Justificativa – material de melhor 
qualidade, durabilidade e atenderá a 
demanda do município no geral (zona 
urbana e rural). 130 UND 

 

 R$        
302,99  

 

27 

BOLSA 1º SOCORROS- PARA 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE 
EMERGÊNCIA Medica hospitalar 
fabricado em nylon, a prova de agua na 
cor vermelha ou laranja MEDINDO 
APROXIMADAMENTE 62 CM DE 
COMPRIMENTO, 30 CM DE LARGURA 
POR 24 CM DE ALTURA COM 
COSTURA DUPLA. 10 UND 

 

 R$        
175,00  

 

28 

BOLSA BOLAS TUBO 6 BOLAS. Bolsa para 
transporte de Bolas para Campo /handebol 
/futsal /vôlei. Capacidade 6 bolas 
Comprimento 117cm Bolso externo com 
zíper para documentos, chaves, etc.. Zíper 
Duplo possível colocar cadeado e alça para 
transporte. 6 UND 

 

 R$        
188,66  

 

29 

Bolsa de massagem - Material: 
Poliéster Comprimento x Largura x 
Altura: 35 cm x 17 cm x 24 cm 10 UND 

 
 R$        

175,00  

 

30 

Bolsa para carregar bola - Material em 
nylon - Alça complementar - Capacidade 
Aproximado 6 a 7 bolas Campo, Futebol 
ou Voleibol Medidas Aproximadas: 
65cm altura 20cm espessura 40cm 
largura. 20 UND 

 

 R$          
67,99  

 

31 

Bolsa para carregar uniforme - 
Material: 100% Poliéster Comprimento x 
Largura x Altura: 50 cm x 20 cm x 64 cm. 20 UND 

 
 R$        

147,33  

 

32 

BOMBA DE AR COM CALIBRADOR. Bomba 
de ar; Tecnologia dupla ação (infla nos dois 
sentidos); com mangueira e calibrador 
embutidos; 2 agulhas para bolas. 12 UND 

 

 R$        
126,49  

 

33 

Bomba de encher bola (Penalty) - 
Tubo: Policarbonato. Haste: Acrilato 
Nitrílica Butadieno Estireno. T Handle: 
Polipropileno, Fechos: Acrilato Nitrílica 
Butadieno Estireno. 20 UND 

 

 R$          
56,16  
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34 

BRINQUEDO DE ENCAIXE – FORMAS   
GEOMÉTRICAS PLASTICOS 500 UND 

 
 R$        

182,81  

 

35 

CALIBRADOR PARA MEDIR A 
PRESSÃO DA BOLA, COM 
MARCADOR EM LIBRAS 20 UND 

 
 R$        

224,49  

 

36 

CANELEIRA - de peso (areia), características 
adicionais revestido em nylon com velcro - 
1KG 50 PARES 

 
 R$          

63,33  

 

37 

CANELEIRA - de peso (areia), características 
adicionais revestido em nylon com velcro - 
2KG 50 PARES 

 
 R$          

73,99  

 

38 

CANELEIRA - de peso (areia), características 
adicionais revestido em nylon com velcro - 
3KG 50 PARES 

 
 R$          

96,66  

 

39 

CANELEIRA - de peso (areia), características 
adicionais revestido em nylon com velcro - 
4KG 15 PARES 

 
 R$        

123,97  

 

40 

Cintos de tração duplo Polipropileno / 
Poliéster / Neoplex / PVC / Aço 5 UND 

 
 R$        

281,00  

 

41 

COLCHONETE DE ACADEMIA - profissional - 
104 x 49. espessura de 3 cm,  
d14, lona em bagum. 100 UND 

 
 R$          

91,16  

 

42 

Colchonete Para Ginástica:  Ax 
Esportes Econ 90 X 40 X 3 Cm (Un) 

150 UND 

 
 R$          

91,16  

 

43 

COLCHONETE/TATAME - 
CONFECCIONADO EM EVA DE ALTA 
RESISTÊNCIA, MEDINDO ENTRE 200 
CM X 100 CM X 4 CM. NA COR AZUL E 
BRANCA, COM COBERTURA 
SILICONADA IMPERMEÁVEL. (C X L X 
A). 100 UND 

 

 R$        
391,33  

 

44 
Coletes- cores sortidas e dupla face. 

500 UND 

 
 R$          

42,13  

 

45 

CONES EM PVC 30CM, CORES VARIADAS 

100 UND 

 
 R$        

120,96  

 

46 

CONES GRANDES 50CM - Cones esportivo 
para treinamento, modelo zebrado branco / 
laranja, com altura de 50cm no mínimo, 
confeccionado em PVC, com suporte/base 
de sustentação fixo, modelo sextavado, 
base quadrada com 6 lados” medindo: 
28,5+28,5mm. 80 UND 

 

 R$          
39,33  

 

47 

Conserva líquida quente (BOLSA 
TÉRMICA) = Para compressa quente ou 
 gelada, sendo que o liquido quente 
deve ser conservado por no mínimo 
 8hs, sistema de abertura da tampa de 
rosca 5 UND 

 

 R$          
60,08  

 

48 
CORDA DE ALGODÃO - 5MM, 3M. 

20 UND 

 
 R$          

24,66  
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49 CORDA DE ALGODÃO - 6MM, 3M. 20 UND 

 
 R$          

29,13  

 

50 

CORDA DE PULAR COLETIVACOM 
MANOPLAS - manoplas de madeira, 
material sisal, com 5m de comprimento e 
8mm deespessura. 25 UND 

 

 R$          
39,00  

 

51 

CORDA DE PULAR INDIVIDUAL COM 
MANIPLAS com manopla de madeira, 
material em sisal com 2m cada uma e 8mm 
de espessura. 

30 UND 

 

 R$          
39,00  

 

52 

Cronômetro- Cronômetro eletrônico, 
Hora/Data, Alarme e Despertador, 
1/100, Dimensão: 7 x 9 x 2 (largura x 
altura x espessura). 10 UND 

 

 R$        
155,67  

 

53 

Disco de marcador plano de campo 
para futebol – Material – TPE 
elastômero, tamanho- Diâmetro interno 
2cm, diâmetro exterior 15.3cm. 40 UND 

 

 R$             
9,20  

 

54 

Escada de agilidade – escada com 5m 
de comprimento e 10 degraus ajustáveis 
em fitas resistentes. 10 UND 

 
 R$        

147,33  

 

55 

Estacas para treinamento e agilidade 
– Material PVC e AÇO, medidas – 
1,6m(altura) 40 UND 

 
 R$          

75,33  

 

56 

Faixas elásticas - tipo mini band - conjunto 
com 4 (quatro) faixas de intensidade, sendo 
leve, médio, forte e extra forte, feitos de 
borracha de alta resistência. Comprimento 
25-5cm, circunferência 50cm e largura 5cm. 
Conjunto com 4 faixas de cada intensidade. 15 

CONJU
NTO 

 

 R$        
123,33  

 

57 

Garrafão térmico - Cor: Azul, 
Capacidade: 12 Litros, Medidas do 
produto (mm): 390 x 260 x 260, Peso 
líquido produto (Kg): 1,220 10 UND 

 

 R$        
140,33  

 

58 
HALTERE - material de borracha EVA, tipo 
maciço, forma bola nas laterais 1 KG 50 PARES 

 
 R$        

114,99  

 

59 
HALTERE - material de borracha EVA, tipo 
maciço, forma bola nas laterais 2 KG 50 PARES 

 
 R$        

159,33  

 

60 
HALTERE - material de borracha EVA, tipo 
maciço, forma bola nas laterais 5kg 50 PARES 

 
 R$        

210,13  

 

61 
HALTERE - material de barracha EVA, tipo 
maciço, forma bola nas laterais 3 KG 50 PARES 

 
 R$        

179,99  

 

62 
JOGO BADMINTON (rede, raquetes e 
petecas). 

20 UND 
 

 R$        
291,66  

 

63 JOGO DE DOMINÓ. Tamaho oficial. 60 UND 

 
 R$          

83,96  

 

64 

JOGO DE FRESCOBOL par de raquetes com 
aproximadamente 40cm, de madeira 
maciça, com grip (parte do cabo coberto de 
borracha) e 1 bolinha de frescobol de 30 UND 

 

 R$        
112,99  
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borracha. dimensões da raquete: 4cm de 
largura na ponta cabo x 20,5cm de largura 
na cabeça da raquete x 43,5 cm de 
profundidade x 2 cm de espessura 

65 

JOGO DE XADREZ COM TABULEIRO DE 
MADEIRA 40 X 40CM. Tamanho oficial jogo 
de xadrez tabuleiro de madeira 40 x 40cm 
tamanho oficial. 

50 UND 

 

 R$          
75,30  

 

66 

Jogos de Bambolês - BAMBOLÊ DE 
60CM DE DIÂMETRO, tubo de 18 mm 
com parede de 2,0 mm, confeccionado 
em plástico, cores variadas. 50 UND 

 

 R$          
11,23  

 

67 

Jogos de uniformes adulto -  kit 
completo com 20 (18 para jogadores de 
linha e 2 de goleiro) camisas, shorts e 
meiões. 100 UND 

 

 R$        
106,63  

 

68 

Jogos de uniformes infantil -  kit 
completo com 20 (18 para jogadores de 
linha e 2 de goleiro) camisas, shorts e 
meiões. 100 UND 

 

 R$        
101,63  

 

69 

Jogos de uniformes P adulto e 
feminino -  kit completo com 20 (18 para 
jogadores de linha e 2 de goleiro) 
camisas, shorts e meiões. 100 UND 

 

 R$        
106,63  

 

70 

JUMP - Mini cama elástica estilo jump. 
Material: fero aproximadamente, mola de 
aço carbono e lona, 32 molas suporta até 
150KG, tamanho superfície total de 97cm de 
diâmetro, 7q cm de diâmetro útil e 20cm de 
altura. 50 UND 

 

 R$        
376,66  

 

71 

JUMP PROFISSIONAL Possui estrutura super 
resistente com 36 molas e 6 pés soldados 
com sapatas de borracha antiderrapante; 
Medidas: 17x97cm (AxD); Material: Lona e 
aço; Suporta Aprox. 150Kg. 12 UND 

 

 R$        
483,33  

 

72 

KIT DE   EXTENSOR   FIT.   4   cordas.   
Extensor produzido com corda elástica 
revestida com tecido de nylon, contendo no 
kit - 1 barra. 4 UND 

 

 R$        
143,99  

 

73 

Medalhas de fabricação nacional – 
Cor bronzeada (bronze). Em liga 
metálica e banho duplo que garante a 
durabilidade do brilho, metal. Incluem 
fitas em poliéster resistente em cada 
medalha. Categoria de Honra ao Mérito 
é usada para premiação de qualquer 
modalidade ou ocasião. Acompanha 
Fita em Poliéster-Diâmetro da Medalha: 
40mm. Vem com fita largura: 10mm -
Composição: Latão 400 UND 

 

 R$             
9,76  

 

74 

Medalhas de fabricação nacional – 
Cor dourada (ouro). Em liga metálica e 
banho duplo que garante a durabilidade 
do brilho, metal. Incluem fitas em 
poliéster resistente em cada medalha. 400 UND 

 

 R$             
9,76  
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Categoria de Honra ao Mérito é usada 
para premiação de qualquer modalidade 
ou ocasião. Acompanha Fita em 
Poliéster-Diâmetro da Medalha: 40mm. 
Vem com fita largura: 10mm -
Composição: Latão 

75 

Medalhas de fabricação nacional – 
Cor prateada (prata). Em liga metálica e 
banho duplo que garante a durabilidade 
do brilho, metal. Incluem fitas em 
poliéster resistente em cada medalha. 
Categoria de Honra ao Mérito é usada 
para premiação de qualquer modalidade 
ou ocasião. Acompanha Fita em 
Poliéster-Diâmetro da Medalha: 40mm. 
Vem com fita largura: 10mm -
Composição: Latão 400 UND 

 

 R$             
9,76  

 

76 

Mini cones Plástico PVC cone 
Plástico flexível -tamanho 24cm – 
cores variadas. 100 UND 

 
 R$        

116,33  

 

77 

Obstáculos de barreira para 
treinamento de salto- Tamanho- 
largura 45cm x comprimento 34cm x 
altura 30cm, Material- plástico 40 UND 

 

 R$        
116,66  

 

78 

Pares de Mini gols portátil- medidas 
91,5x 122cm, tipo de montagem: 
dobrável, material: aço, modelo mini gol. 10 UND 

 
 R$        

553,33  

 

79 

Pares de rede de baliza Campo - Pares 
de Rede de Gol para Futebol de Campo 
Fio 4 Malha 15 - Confeccionada no Fio 6 
e na Malha 15 em corda trançada entre 
nós. Material de Polietileno 100% virgem 
de alta densidade com tratamento UV. 
Cor Branca. Medidas de 7,50 metros de 
largura x 2,50 metros de altura x 2,00 
metros de recuo superior x 2,00 metros 
de recuo inferior. 50 UND 

 

 R$    
1.230,00  

 

80 

Pares de rede de futebol campo 
(Mexico)- Par Rede de Gol para Futebol 
de Campo Fio 8 Malha 15 - 
Confeccionada no Fio 8 e na Malha 15 
em corda trançada entre nós. Material 
de Polietileno 100% virgem de alta 
densidade com tratamento UV. Cor 
Branca. Medidas de 7,50 metros de 
largura x 2,50 metros de altura x 2,00 
metros de recuo superior x 2,00 metros 
de recuo inferior 15 UND 

 

 R$    
1.230,00  

 

81 

Pares de redes de gol - para Quadra 
Fio 6mm Proteção U.V. - Material: 
Polietileno Espessura da malha: 12 mm 
Padrão da rede: Quadrados com 
proteção UV. 50 UND 

 

 R$    
1.163,33  

 

82 

Pares de tabela de basquete - 
Medidas: 1,05x1,80; espessura de 
18mm acompanha aro oficial com 20 UND 

 
 R$    

1.176,00  
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diâmetro de 45 cm e rede de basquete 
modelo chuá (par). 

83 

Pares nas cores vermelho e amarelo 
Jogo de cartão - Composição: PVC; - 
Medida Aproximada: 7cm x 11cm (LxA); 30 UND 

 
 R$          

40,83  

 

84 

Peteca – (unissex) -Peteca Pequita 
Oficial - confeccionado com sinalizador 
e amortecedor. Toque macio e preciso, 
ideal para jogos noturnos. 
Possui presilha plástica rígida, que 
permite a padronização e o alinhamento 
correto das penas, além de aumentar a 
durabilidade. 50 UND 

 

 R$          
40,83  

 

85 
PETECA BASE DE BORRACHA OFICIAL. 

100 UND 

 
 R$          

42,49  

 

86 

Porta garrafas - medindo 30 cm de 
comprimento, 20 cm de largura e 16 cm 
de altura com alça recolhida e 29 cm de 
altura com a alça expandida. Possui 6 
divisórias internas. 25 UND 

 

 R$        
150,29  

 

87 

Pranchetas táticas -  treinador de 
futebol (Pista e campo) de acrílico 

10 UND 

 
 R$        

211,99  

 

88 

REDE DE FUTEBOL DE CAMPO. Par de Rede 
de Gol Futebol de CampoFio 6 mm Nylon 
confeccionada em malha 15x15xcm em 
corda trançada Material: Polietileno de Alta 
de altura, 2m de recuo superior e 2 mm 
recuo inferior. Cor: Branca. densidade - 
100% virgem, comtratamento contra as 
ações (u.v),espessura do fio 6 mm, 
dimensões 7,5m na largura, 2,5m 6 UND 

 

 R$    
1.213,33  

 

89 

REDE DE FUTSAL. Par de Rede de Gol para 
Futsal (futebol de Salão) fio 4mm malha 
12x12 Veu - medidas de 3.00 x 2.20 x 0,40 x 
0,80 metros Fios trançados formando a 
corda confeccionada em monofilamentos 
no material de polietileno (nylon) 100% 
virgem com tratamento UVcontra a ação 
dos raios ultravioletas e ações climáticas. 
Garantia de defeito de Fábrica. 

6 

UND 

 

 R$        
745,00  

 

90 

Rede de Peteca Oficial com Uma 
Faixa Sintética - Material: Polietileno 
100% virgem com tratamento Anti-UV 
(contra as ações do tempo), Dimensões: 
8,00m de comprimento por 0,80m de 
altura, Faixas: 4 faixas sintética, Fio: 
4mm de espessura, Malha: 5x5cm, Cor 
da faixa: Branca 10 UND 

 

 R$        
283,33  

 

91 

Rede de vôlei Oficial (4 faixas) – 
1,00x10,00 reforçada no Fio 5.0mm com 
4 faixas em lonas de 1.8mm, costura 
dupla 10 UND 

 

 R$        
389,99  
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92 

REDE DE VOLEI PROFISSIONAL. Rede - 
Voleibol com 2 faixas em algodão Tamanho 
Oficial 9,5 x 1,00m aproximado 4 Faixas em 
Algodão e malha 10x10Fio 2mm tecido 
mmpp (estilo SEDA) Modelo com porta 
Antena Voleibol profissional Composição: 
90% polipropileno 10%Algodão. 16 UND 

 

 R$        
333,33  

 

93 

REDE PARA ARO DE BASQUETE - 
MEDIDA OFICIAL, COM DIÂMETRO 
ENTRE 450 A 457 MM E 
COMPRIMENTO ENTRE 400 E 450 
MM, CONFECCIONADA EM FIOS DE 
POLIETILENO (NYLON) DE 4,0 MM, 
COM MALHA DE 7,0 X 7,0 CM. 10 UND 

 

 R$        
126,66  

 

94 

REDE PARA ARO DE BASQUETE. Com 10 
alças, fio 8 mm, polipropilenocom franja. 8 UND 

 
 R$        

126,66  

 

95 

Redes De Proteção (Par) - P/Campos 
De Futebol Society 4m x 50m - 
Confeccionada no fio 4mm, na malha 
15x15cm em corda trançada entre nós; 
Material: Polietileno de alta densidade - 
100% virgem, com tratamento contra as 
ações do tempo (U.V); tratamento contra 
as ações do tempo (U.V); 10 UND 

 

 R$          
3.238.87  

 

96 

STEP EVA - 10cm de altura anti impacto de 
alta resistência e plataforma superior anti 
derrapante. Peso aproximado 4KG, 
Dimensões aproximadas 100x29x10cm 20 UND 

 

 R$        
291,66  

 

97 

TABELA DE BASQUETE. Par de tabelas 
confeccionadas em compensado naval de 
18 mm, maior resistência á água; Moldura e 
cantoneiras de aço; Tabela e aro com 
medidas oficiais; Rede em 100% 
polipropileno fio 3; Medidas aproximada da 
tabela: L x A (1,8 x 1,2) m; Medida 
aproximada do aro: Ø46 cm. 4  UND 

 

 R$    
1.189,33  

 

98 

Troféus - 101cm de altura, base preta 
de madeira, com estágios de 4colunas 
douradas, entre as colunas estatueta 
intercambiável, águias nos cantos das 
bases, acima taça dourada com 20 cm 
de largura a partir das alças, 
confeccionado em plástico injetado 
poliestireno. 40 UND 

 

 R$        
685,33  

 

99 

Troféus – Artilheiro -B A S E:  Redonda 
e maciça; material alto impacto; polida e 
envernizada; medindo 5x7,5 cm (Alt. 
Diâm.), Cor-  azul, vermelha, preta ou 
branca.  Componentes: Em Abs., extra 
resistente, metalizados, dourados 
e envernizados a alta temperatura: 
Chuteira como modelo. 30 UND 

 

 R$        
160,66  
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100 

Troféus -60cm de altura, base preta de 
madeira, com estágios de 4colunas 
douradas, entre as colunas estatueta 
intercambiável, águias nos cantos das 
bases, acima taça dourada com 20 cm 
de largura a partir das alças, 
confeccionado em plástico injetado 
poliestireno. 100 UND 

 

 R$        
218,66  

 

101 

Troféus -84cm de altura, base preta de 
madeira, com estágios de 4colunas 
douradas, entre as colunas estatueta 
intercambiável, águias nos cantos das 
bases, acima taça dourada com 20 cm 
de largura a partir das alças, 
confeccionado em plástico injetado 
poliestireno. 50 UND 

 

 R$        
343,33  

 

102 

Troféus –Troféu de melhor goleiro -B 
A S E:    Redonda e maciça; material alto 
impacto; polida e envernizada; medindo 
5x7,5 cm (Alt. Diâm). 30 UND 

 

 R$          
93,66  

 

103 

Uniformes para árbitro - kit completo 
camisas, shorts e meiões. 
 60 UND 

 
 R$        

133,09  

 

 
4- CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS   

 
4.1. Serão aceitas propostas válidas, compatíveis com a descrição do objeto constante neste Termo 
de Referência e que atendam aos critérios formais estabelecidos no instrumento convocatório. 
 
4.2. Os valores propostos deverão estar transcritos em moeda corrente nacional e com no máximo 
02 casas decimais.  
 
4.3. A validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias.  
 
4.4. Serão validadas apenas as propostas de valor igual ou inferior ao estipulado no item 03 deste 
Termo de Referência.  
 

5- CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO  
5.1. O objeto deste instrumento será aceito apenas se for executado dentro do melhor padrão de 
qualidade e confiabilidade, respeitadas as normas legais e técnicas a ele pertinentes e as 
especificações descritas neste Termo.  
 
5.2. O objeto será executado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas do recebimento da ordem 
de fornecimento emitida pelo setor de compras deste município, em local previamente determinado 
pela secretaria requisitante, no perímetro urbano do município.  
 
5.3. O município reserva para si o direito de não receber o objeto em atraso ou desacordo com as 
especificações constantes neste instrumento, sob pena das sanções cabíveis.  
 
5.4. O recebimento definitivo do objeto se efetivará apenas após a confirmação emitida pelo 
responsável pela fiscalização da execução/fornecimento.  
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6.1. São obrigações do fornecedor: 
A contratada deverá dirigir - se em até 24 (vinte e quatro) horas após a emissão da respectiva ordem 
de serviço até a unidade administrativa requisitante para dar inicio a realização do serviço; a 
contratada deverá obedecer as leis e as normas vigentes sendo vedado a utilização de produtos não 
autenticos, ou seja, "piratas"; a contratada deverá responsabilizar pelo comportamento de seus 
funcionários;  substituir os serviços caso os mesmos não tenham sido prestado de forma satisfatória. 
6.2. São obrigações do município: 
I - Indicar os locais e horários em que o objeto deverá ser executado. 
II - Permitir ao pessoal do fornecedor acesso ao local da execução, desde que observadas as normas 
de segurança; 
III - Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na execução do objeto; 
IV - Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste termo. 
 

7- GESTÃO DA EXECUÇÃO 
 

7.1. A fiscalização/gestão da execução deste objeto será realizada pelo Secretário Municipal de 
Administração ou servidor por ele designado, o qual atestará a execução nas condições exigidas 
neste Instrumento.  
 
7.2. O fiscal da contratação terá, entre outras, as seguintes atribuições:  
a) Expedir ordem de fornecimento;  
b) Proceder ao acompanhamento do objeto entregue;  
c) Fiscalizar o fornecimento quanto à qualidade desejada;  
d) Comunicar à Contratada o descumprimento do contrato e indicar os procedimentos necessários 
ao seu correto cumprimento;  
e) Solicitar à Administração a aplicação de penalidades por descumprimento de alguma cláusula 
prevista neste Termo de Referência;  
f) Atestar as notas fiscais relativas ao recebimento do objeto para efeitos de pagamentos;  
g) Recusar o objeto que for entregue fora das especificações contidas neste Termo de Referência ou 
em quantidades divergentes daquelas constantes na ordem de fornecimento;  
h) Solicitar à Contratada e a seu preposto todas as providências necessárias ao bom e fiel 
cumprimento das obrigações. 
i) Zelar na condição de Representante do Município pelo bom e fiel cumprimento das obrigações 
assumidas entre as partes envolvidas na execução do objeto deste Termo. 
 

8- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
8.1. As despesas relativas às aquisições decorrentes desta licitação serão suportadas pela dotação 
do Município de Espera Feliz a seguir: Ficha 1151- Fonte 1500 – Material de Consumo e 

nas suas correspondentes para o exercício posterior. 
 

9- DO PAGAMENTO  
 

9.1. O pagamento será efetuado através de crédito em conta corrente, ou por meio de cheque, em 
nome do licitante vencedor, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação 
da nota fiscal, acompanhada da ordem de fornecimento, com o respectivo comprovante de 
execução/fornecimento do objeto.  
9.1.1. O fornecedor deverá apresentar junto a nota fiscal, os documentos que comprovem a 
regularidade fiscal e trabalhista da empresa, como critério de efetiva comprovação de 
execução/fornecimento do objeto. 
9.1.1.1. No caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo para pagamento será 
contado a partir de sua regularização.  
9.1.2. É de total responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas acessórias, bem como taxas, 
encargos de qualquer natureza e quaisquer despesas administrativas incidentes nos preços 
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10- CONDIÇÕES GERAIS 
 

10.1. Os licitantes estarão sujeitos as sanções previstas no instrumento convocatório e na legislação 
vigente.  
  
10.2. O licitante se compromete a cumprir toda a legislação de regência específica, seja proveniente 
das Agências Reguladoras e/ou de órgãos/entidades públicas, bem como, as atinentes ao Código de 
Defesa do Consumidor no tocante ao presente objeto contratual. 
 
10.3. O prazo de validade da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir de 
sua assinatura.  
 
Espera Feliz, 14 março de 2023. 
 

___________________________________ 
Gerson Luiz Motta 

Secretário Municipal de Esportes 
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MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2023 

 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ/MG 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Ref.: Pregão Eletrônico nº. 0011/2023 

 Senhor (a) Pregoeiro (a): 

Proposta que faz a empresa................, inscrita no CNPJ nº ..................., e inscrição estadual nº 
............., para, objeto da licitação acima referenciada, e abaixo discriminada. 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT MARCA/MODELO* VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

       

       

       

VALOR GLOBAL   
*Marca/modelo se necessário. 

 
Igualmente, declaramos que: 
a) Nos preços propostos estão incluídas todas as despesas diretas, indiretas e quaisquer 
outras necessárias à total e perfeita execução do objeto desta Licitação, constituindo-se, portanto, 
na única remuneração devida pelo Município; 
 
b) As condições de pagamento são aquelas estabelecidas no ato convocatório do certame em 
epígrafe; 
 
c) Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação. 
 
Por necessário informamos que: 
a) Será responsável pela relação negocial de nossa empresa com o Município a pessoa do 
Senhor (a), portador (a) da cédula de identidade nº ...... e do CPF-MF nº ..........., com endereço 
.........., telefone (s) .......... e e-mail ............. 
 
b) Nosso domicílio bancário é ......... (nome do banco, nº do banco, nº da agência e nº da conta-
corrente) ......... 
 
c) Toda correspondência eletrônica dirigida a nossa empresa deverá sê-lo feito ao endereço. 
 
d) Temos conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos a serem executados e é de 
concordância com os termos do edital do Pregão Presencial nº. 0001/2023 e seus Anexos. 
 

(Local e Data) 
 
 

Assinatura do Responsável da Empresa (identificação/qualificação) 
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ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 

 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ/MG 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Ref.: Pregão Eletrônico nº. 0011/2023 
 
 
 
DECLARAMOS, sob as penas da lei, que a empresa , inscrita no CNPJ nº , 
cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte 
estabelecidos pela Lei Complementar nº 123/2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta 
a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. 
 
DECLARAMOS, ainda, que a empresa está excluída nas vedações constantes do parágrafo 4º do 
artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, e que se compromete a promover a regularização de 
eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade 
fiscal, caso seja declarada vencedora do certame. Por ser expressão da verdade, firmamos a 
presente. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 
 
 

[Local], de de 2023 
 
 
 
 

[Nome/Cargo/Assinatura do Responsável Legal] 
[Nome da Empresa] [CNPJ] 
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ANEXO IV  
 

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA 
 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ/MG 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Ref.: Pregão Eletrônico nº. 0011/2023 
 
 
Pelo presente instrumento, a empresa ........................., CNPJ nº ......................, com sede na XXXXX, 
através de seu representante legal infra-assinado, que: 
 
1) DECLARAMOS que, em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal 
combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93, que não possuímos em nosso quadro funcional 
pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 
16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) 
anos. 
 
2) Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os 
documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias; 
 
3) Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas nesta licitação; 
 
4) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços 
decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre cumprimento do objeto, em 
função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato; 
 
5) Declaramos que temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto neste edital e anexos e 
legislação aplicada. 
 
6) DECLARAMOS que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação e 

participação no presente processo licitatório e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 
7) DECLARAMOS, ainda, que não fomos declarados inidôneos por nenhum órgão do poder público 
em qualquer de suas esferas. 
 
8) Declaramos que, que seus sócios, dirigentes ou cotistas, bem como seu representante neste 
ato , inscrito no CPF sob nº , portador(a) da carteira de 
identidade nº , não são servidores do Município de Espera Feliz/MG, nem cônjuge ou 
companheiro(a), parente em linha reta e/ou colateral, consanguíneo ou afim de servidor(a) público 
deste Município, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da 
comissão de licitação, pregoeiro ou atividade ligada à contratação. 
 
9) Declaramos para os devidos efeitos e sob pena da lei que não possuir em seu quadro societário 
servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista. 
 
10) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos 
licitatórios, instaurados por este Município, que o (a) responsável legal da empresa é o (a) Sr. (a) 
XXXXXX, Portador(a) do RG sob nº ................................................. e CPF nº 
........................................................, cuja função/cargo é.................................................. (sócio-
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11) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e 
este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro 
de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço: 
a. E-mail: 
b. Telefone: (   ) 
 
12) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração 
junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos 
dados anteriormente fornecidos. 
 
13) Nomeamos e constituímos o senhor (a)........................................., portador(a) do CPF/MF sob 

n.º. , para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/contrato, 

referente ao Pregão Eletrônico n.º 0001/2023 e todos os atos necessários ao cumprimento das 

obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de 

Preços/Contrato. 

 
14) Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 

[Local], de de 2023 
 

 
[Nome/Cargo/Assinatura do Responsável Legal] 

[Nome da Empresa] [CNPJ] 
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MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00076/2023 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2023 

 
 

Pelo presente, de um lado o MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ/MG, com sede administrativa na Praça 
Dr. José Augusto, n° 251, Bairro Centro, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o 
n° 18.114.264/0001-31, representado pelo Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Oziel Gomes da Silva, 
portador do RG n° ...................., inscrito no CPF sob o n° ..............................., neste ato denominado 
ÓRGÃO GERENCIADOR e por outro lado a empresa .............................................., sediada na 
........................................................, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob 
o n° ......................................., representada pelo Sr.(a) ......................................, portador(a) do RG 
n° ......................................., inscrito(a) no CPF sob o n° ...................................., neste ato 
denominada FORNECEDOR REGISTRADO, acordam proceder, nos termos do instrumento 
convocatório oriundo do Processo Licitatório 0076/2023, Pregão Eletrônico 0011/2023, ao Registro 
de Preços em conformidade com as disposições a seguir: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. Registro de preços para futuras aquisições de gêneros alimentícios para a merendenda 

escolar visando atender as necessidades da secretaria municipal de educação, conforme 
especificações constantes no Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS  
 
2.1. Ficam registrados os preços, através dos valores unitários e os nomes dos itens contratados são 
os descritos no extrato de contrato ou termo anexo a este contrato.   
 
2.2. O valor total da presente ata é de R$ .............................. (........................................................). 
  
2.3. Nesses preços estão incluídos todos os custos do serviço, utilização de peças, diagnósticos, 
montagens e desmontagens, mão-de-obra, e constituirá a qualquer título, a única e completa 
remuneração pelo adequado e perfeito cumprimento do objeto desmirita Ata de Registro de Preços. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA  

 
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de 
assinatura 
 

CLÁUSULA QUARTA – DA GESTÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 
4.1. A gestão e fiscalização do presente instrumento caberá ao Secretário Municipal de 
...................................... ou servidor por ele designado, o qual atestará a execução nas condições 
exigidas. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO  
 
5.1. O objeto deste instrumento será aceito apenas se for executado dentro do melhor padrão de 
qualidade e confiabilidade, respeitadas as normas legais e técnicas a ele pertinentes e as 
especificações descritas neste Termo.  
 
5.2. O objeto será executado no prazo máximo de 05 (cinco) dias do recebimento da ordem de 
fornecimento emitida pelo setor de compras deste município, em local previamente determinado pela 
secretaria requisitante, no perímetro urbano do município.  



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ - MG 

CNPJ: 18.114.264/0001-31 

PRAÇA DR JOSÉ AUGUSTO N° 251 CENTRO 

ESPERA FELIZ – MG CEP: 36.830-000  
5.3. O município reserva para si o direito de não receber o objeto em atraso ou desacordo com as 
especificações constantes neste instrumento, sob pena das sanções cabíveis.  
 
5.4. Serão aceitos apenas os produtos com prazo de validade inferior a 30 a contar da data do 
recebimento do produto. 
 
5.5. O recebimento definitivo do objeto se efetivará apenas após a confirmação emitida pelo 
responsável pela fiscalização da execução/fornecimento.  
 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  
 
6.1. São obrigações do fornecedor: 
I - Executar o objeto dentro dos padrões estabelecidos pelo Município, de acordo com o especificado 
neste termo e nos Anexos, que fazem parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais 
prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida; 
II - Cumprir a data e horário da entrega, não sendo aceitos os materiais que estiverem em desacordo 
com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos 
extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto registrado. 
III - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão, cujas reclamações se obriga a 
atender prontamente, bem como dar ciência a Prefeitura, imediatamente e por escrito, de qualquer 
anormalidade que verificar quando da execução; 
IV - Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Prefeitura, no tocante a execução do objeto, assim 
como ao cumprimento das obrigações previstas neste termo; 
V - Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade da execução do objeto, 
inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 
VI - A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado 
não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do 
objeto deste termo e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos 
prazos e demais condições estabelecidas; 
VII - Comunicar imediatamente ao Município qualquer alteração ocorrida no endereço, conta 
bancária, e-mail e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 
VIII - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas 
regulamentadoras pertinentes; 
IX- Fiscalizar o perfeito cumprimento da execução a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os 
ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela Prefeitura; 
X - Indenizar terceiros e/ou ao Órgão, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de 
sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as 
medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às 
disposições legais vigentes; 
XI - A CONTRATADA fica obrigada a GARANTIR a qualidade dos equipamentos contra defeitos 
mecânicos pelo período mínimo de 12 (doze) meses, fornecendo os respectivos termos e/ou 
declaração dessa garantia e oferecer treinamento(s) para operação do sistema, se necessário. 
 
Parágrafo Primeiro – Os equipamentos que, no período de 90 (noventa) dias, contados a partir do 
recebimento definitivo apresentar defeitos sistemáticos de fabricação, devidamente comprovados 
pela frequência de manutenções corretivas realizadas em concessionárias do fabricante, deverá ser 
substituído no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos. Este prazo será contado a partir da última 
manutenção corretiva realizada pela concessionária, dentro do período supracitado. 
 
Parágrafo Segundo –A CONTRATADA é obrigada a refazer, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os produtos ou serviços em que se verificar em 
vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus à contratante. 
 
Parágrafo Terceiro – Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, 
descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e 
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Parágrafo Quarto – A instalação e treinamento in loco da equipe que vai utilizar o equipamento, será 
definido com a pasta solicitante, como dia, hora e dentre outras informações pertinentes ao objeto. 
 
 
6.2. São obrigações do município: 
I - Indicar os locais e horários em que o objeto deverá ser executado. 
II - Permitir ao pessoal do fornecedor acesso ao local da execução, desde que observadas as normas 
de segurança; 
III - Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na execução do objeto; 
IV - Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste termo. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO  
 
7.1.  O pagamento será efetuado através de crédito em conta corrente, ou por meio de cheque, em 
nome do licitante vencedor, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação 
da nota fiscal, acompanhada da ordem de fornecimento, com o respectivo comprovante de 
execução/fornecimento do objeto.  
 
7.2. O fornecedor deverá apresentar junto a nota fiscal, os documentos que comprovem a 
regularidade fiscal e trabalhista da empresa, como critério de efetiva comprovação de 
execução/fornecimento do objeto. 
7.2.1. No caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo para pagamento será 
contado a partir de sua regularização.  
 

CLÁUSULA OITAVA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 
8.1. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força 
maior, caso fortuito, ou fato de príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do Fornecedor e 
a retribuição do Município de Espera Feliz para a justa remuneração da execução do objeto poderá 
ocorrer o reequilíbrio econômico-financeiro. 
8.1.1. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterado ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, 
de comprovada repercussão nos preços propostos, implicarão a revisão destes, para mais ou menos, 
conforme o caso. 
8.1.2. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo fornecedor, esta deverá demonstrar a 
quebra do equilíbrio econômico-financeiro da proposta, por meio de apresentação de planilha (s) 
detalhada (s) de custos nas quais constarão a situação anterior e a situação atual que eventualmente 
justificarão o reajuste, bem como documentação correlata (lista de preços, notas fiscais de aquisição 
de produtos e/ou matérias primas, etc.) que comprovem que a avença tornou-se inviável nas 
condições inicialmente avençadas. 
8.1.3. Fica facultado ao Município de Espera Feliz realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, 
em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto à revisão de preços 
solicitada pelo proponente. 
8.1.4. A eventual autorização da revisão dos preços registrados será concedida após análise técnica 
do Município;  
8.1.5. Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, o 
proponente não poderá suspender a execução do objeto.  
 
8.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, o município convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos 
valores praticados pelo mercado.  
8.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado 
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8.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 
mercado observará a classificação original.  
 
8.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 
cumprir o compromisso o município poderá: 
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados, 
b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.  
 

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
9.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes 
situações: 

 Quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital e na Ata de Registro de 
Preços; 

 Quando o Fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido; 

 Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota Empenho decorrente deste 
Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 

 Em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota Empenho decorrente deste 
Registro; 

 Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

 Por razões de interesse público devidamente demonstrada e justificada; 
 
9.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência 
com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
 
9.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a 
partir da última publicação. 
 
9.4. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita 
pela Prefeitura Municipal, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas 
neste Edital. 
 
9.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, 
relativas ao fornecimento dos Itens de cada lote. 
9.5.1. Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, 
poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR 
cumpra integralmente a condição infringida. 
 
9.6. Constitui motivo para o cancelamento dos preços registrados a situação fática do licitante não 
permanecer em condição de regularidade perante a seguridade social, FGTS e Trabalhista. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES 

 
10.1. Os licitantes estarão sujeitos, no que couber, às penalidades previstas no Capítulo IV da Lei 
Federal n° 8.666/93. 
 
10.2. A recusa injustificada em assinar o contrato/ata de registro de preços ou retirar o instrumento 
equivalente dentro do prazo estabelecido caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-se às penalidades legais, em conformidade com o Art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93. 
10.2.1. As penalidades previstas no subitem anterior não se aplicam as licitantes convocadas que 
não aceitarem a contratação nas mesmas condições da primeira colocada.  
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instrumento convocatório, às penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do direito de 
licitar e contratar com o município, e/ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis, garantindo o 
contraditório e ampla defesa.  
 
10.4. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais para as multas aplicáveis: 
a) Advertência por escrito, quando não comprimir quaisquer obrigações assumidas; 
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor global do objeto, por dia de atraso, no prazo 
da execução/fornecimento e/ou negativa injustificada;  
c) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor global do objeto, por infração de qualquer cláusula 
contratual, sendo dobrada no caso de reincidência; 
d) Suspensão no direito de licitar ou contratar com a Administração Pública, no prazo de até 02 (dois) 
anos; 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, conforme 
disposto no inciso IV do Art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93. 
 
10.5. O valor das multas aplicadas, após o regular processo administrativo, será descontado pela 
quantia devida pelo município. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser recolhida 
pela contratada no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da aplicação da sanção.  
 
10.6. As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas 
cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos 
princípios do contraditório e da ampla defesa. 
 
10.7. A licitante que deixar de entregar a documentação exigida para o certame, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objetivo, não mantiver proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
11.1. Para formalização dos contratos ou outros instrumentos hábeis, oriundos da ata de registro de 
preços, serão utilizadas dotações orçamentárias do exercício em vigor da respectiva unidade 
orçamentária requisitante. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
12.1. O sistema de registro de preços não obriga a contratação, podendo a administração promover 
a contratação em unidades de acordo com suas necessidades. As aquisições serão liberadas 
gradativamente, de acordo com as necessidades da Secretaria Solicitante, vedada a exigência de 
quantitativo mínimo para execução.  
 
12.2. A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer outro órgão 
da administração pública, mediante anuência do município.  
12.2.1. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.  
12.2.2. O quantitativo aderido não poderá exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos 
quantitativos dos itens registrados na ata de registro de preços. 
 
12.3. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo município através de 
instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro 
instrumento hábil, em conformidade com o Art. 62 da Lei Federal n° 8.666/93.  
12.3.1. Os contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão ser alterados, conforme o 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ - MG 

CNPJ: 18.114.264/0001-31 

PRAÇA DR JOSÉ AUGUSTO N° 251 CENTRO 

ESPERA FELIZ – MG CEP: 36.830-000 disposto no Art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93.  
12.3.2. O contrato decorrente da Ata de Registro de Preços deverá, obrigatoriamente, ser assinado 
no prazo de sua validade.  
 
12.4. O fornecedor indica o e-mail .................................................................. para recebimento das 
informações, intimações, ordens de fornecimento, comunicações ou quaisquer outros documentos 
necessários no decorrer das condições pactuadas por este instrumento.  
12.4.1. As intimações serão feitas por meio eletrônico, na forma do subitem item 16.2, considerando-
se realizada no dia em que o intimando efetivar a confirmação do recebimento do seu teor; 
12.4.2. Na hipótese de intimações confirmadas em dia não útil, a mesma será considerada como 
realizada no primeiro dia útil seguinte. 
12.4.3. A intimação referida nos itens anteriores deverá ser confirmada o recebimento no prazo de 
03 (três) dias corridos, contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a 
intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. 
 
12.5. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura 
de Termo Aditivo ou Termo de Apostilamento na presente Ata de Registro de Preços  
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO  
 
13.1. Fica eleito o foro da comarca de Espera Feliz-MG, como competente para dirimir quaisquer 
questões oriundas da presente ata, inclusive nos casos omissos que não puderem ser resolvidos 
pelas vias administrativas, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.  
 
Por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata de Registro de Preços em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma para um só efeito legal.  
 

Espera Feliz/MG, xx de xxxxxx de 2023 
 
 
_______________________________   ________________________________ 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 Prefeito Municipal             Representante Legal 
 
 
Testemunhas: 
 
___________________________ 
Nome 
CPF:  
 
 


