EDITAL
PREGÃO PRESENCIALP
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 133/2019
Tipo de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL PA
PARA REGISTRO DE PREÇOS.
Processo Administrativo: nº. 540-2019.
Forma de Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE.
Data e hora do Credenciamento: 10/05/2019às 008h30min
Data e hora da Abertura: 10/05/2019 às 08h30m
0min.
Repartição interessada: Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação
ão, Cultura e
Desportos.
Prazo de Validade da Proposta: 60 (SESSENTA
TA) DIAS, contados a partir da data de entrega dos envelope
pes.
Local do Credenciamento e Abertura: Sala de licitações e contratos da Prefeitura Municipal de Novaa V
Viçosa-BA,
situada à Av. Oceânica, nº 2994, Abrolhos I, Nova
va Viçosa - BA.
O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA-BA,, mediante a Pregoeira, designada pelo Decreto nº.38
389/2017 de
17/11/2017,tornam público, para conhecimento do
dos interessados, que realizará, na data, horário e local acim
ima indicado,
fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PR
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, do tipo
ipo MENOR
PREÇO POR LOTE, sob o regime de entrega P
PARCELADA visando à futuras e eventuais contratações de
d Empresa
Especializada no fornecimento de material es
esportivos, instrumentos musicais e materiais auxiliar,
ar, conforme
solicitações, que será processada e julgada de acor
ordo com as disposições deste Edital e seus anexos.
O procedimento licitatório obedecerá integralment
ente a Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, publicada no D.
D.O.U. de 18
de julho de 2002 e ao Decreto nº. 3.555, de 088 de agosto de 2000, publicado no D.O.U. de 09 de agost
osto de 2000,
Decreto Municipal nº. 049/2017, aplicando-se subs
ubsidiariamente, as normas da Lei nº. 8.666/93 e suas alteraçõ
ações.
Edital na sala
CONSULTA/AQUISIÇÃO DO EDITAL - Ass eempresas interessadas poderão consultar e/ou adquirir o Ed
de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipa
ipal de Nova Viçosa-BA, situada à Av. Oceânica, nº 2994,
4, Abrolhos
A
I,
Nova Viçosa – BA, de segunda a sexta-feira no ho
horário das 08h00min às 12h00min.
O aviso de licitação também poderá ser consult
ultado na página oficial do Município de Nova Viçosa-B
BA, na rede
mundial de computadores no endereço: http://nova
vavicosa.ba.gov.br/diariooficial.
Para a aquisição do Edital a empresa interessadaa deverá fornecer as informações abaixo, da empresa intere
eressada, para
eventuais contatos futuros:
- razão social completa e nº. do CNPJ da empresa;
sa;
- endereço completo, telefone(s) e Departamento/p
o/pessoa de contato;
- número de telefone, fax e e-mail.
- Assinar recibo referente à retirada deste Edital.
AS PROPONENTES DEVERÃO EXAMINAR C
CUIDADOSAMENTE AS CONDIÇÕES DE FORNECIM
IMENTO DO
OBJETO DESTE EDITAL, DANDO ESPECIAL
L ATENÇÃO PARA AS PENALIDADES ESTABELECID
IDAS PARA
OS CASOS DE DESCUMPRIMENTO AS OB
BRIGAÇÕES CONTRATUAIS, FICANDO CIENTES D
DE QUE O
MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA, APLICARÁ
Á AS SANÇÕES PREVISTAS, OBEDECIDO AO DISP
SPOSTO NO
ART. 87, § 2º, DA LEI 8.666/93 COM SUAS ALT
LTERAÇÕES.
A sessão para recebimento dos documentos da
das proponentes será pública e realizada em conformid
idade com a
legislação citada no preâmbulo deste Edital, sua
suas cláusulas e Anexos.

Endereço: Av. Oceânica, 2994
994, – Abrolhos I, Nova Viçosa - BA, CEP 45920-000
Fone: 733208-112
124- CNPJ nº CNPJ: 13.761.531/0001-49
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1 - DO OBJETO.
1.1 - O objeto deste certame é Registro d
de Preços para futuras e eventuais contratações de Empresa
Especializada no fornecimento de material es
esportivos, instrumentos musicais e materiais auxiliar,
ar, conforme
solicitações, com as características e quantidade
des especificadas no Termo de Referência, (Anexo I) dest
este edital.

2 – DA PARTICIPAÇÃO.
2.1 - Poderão participar desta licitação as interess
essadas que detenham atividade pertinente e compatível com o Objeto
deste Pregão; atendam aos requisitos mínimoss dde classificação das propostas exigidos e ainda as exigê
igências para
habilitação, requeridas neste Edital.
2.2 - Não poderão participar da presente licitaçãoo aas interessadas que:
a) Se encontrem em processo de dissolução, de fus
fusão, de cisão ou de incorporação;
b) Tenha sido decretada a sua falência;
c) Estejam cumprindo suspensão temporária de pa
participar em licitação e impedimento de contratar com o MUNICÍPIO
MU
DE NOVA VIÇOSA-BA, ou tenham sido declara
laradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administraç
ração Pública,
bem como licitantes que se apresentem constitu
tituídas na forma de empresas em consórcio e sejam con
controladoras,
coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, qualqu
lquer que seja sua forma de constituição;
d) Empresas estrangeiras que não funcionem no pa
país;
e) Pessoas Físicas e Jurídicas que se enquadrem no art.9° da Lei n° 8.666/93.
3- REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENT
TO.
3.1 - O proponente deverá se apresentar para crede
edenciamento junto ao Pregoeiro por um representante que,, de
devidamente
munido de documento que o credencie a part
articipar deste procedimento licitatório, venha a responde
nder por sua
representada, devendo, ainda, no ato de entre
trega dos envelopes, identificar-se exibindo documento
to oficial de
identificação que contenha foto.
instrumento público de procuração ou instrumento part
rticular com
3.1.1 - O credenciamento far-se-á por meio dee in
firma reconhecida, com amplos poderes paraa ppraticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do
proponente, acompanhado do estatuto social, cont
ntrato social, registrado na Junta Comercial (autenticada pe
pelo registro
competente ou o documento original para auten
tenticação), que comprove os poderes do mandante para a o
outorga. Em
sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelha
lhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo
Estatuto ou Contrato Social registrado na juntaa ccomercial (autenticada pelo registro competente ou o d
documento
original para autenticação), no qual estejam exp
xpressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obr
brigações em
decorrência de tal investidura (Anexo II – Modelo
elo).
3.1.2 - O credenciamento deverá estar acompanh
anhado de declaração do proponente, dando ciência de que cumprem
plenamente os requisitos de habilitação, conforme
me dispõe o artigo 4º, inciso VII, da Lei 10.520, de 17 de julh
ulho de 2002,
(Anexo III – Modelo).
nte Credenciado, deverá apresentar cópia autenticada do respectivo
res
ato
3.1.3 - Sendo o representante sócio ou Proponente
constitutivo ou documento no qual estejam express
essos os seus poderes.
3.1.4 – A ausência do representante em qualque
quer momento da sessão importará a imediata exclusão da respectiva
credenciada, salvo autorização expressa do Pregoe
oeiro.
3.2 – Quanto às Microempresas e Empresas dee Pequeno Porte:
Av. Oceânica, nº 2994 – Abrolhos I – No
Nova Viçosa – Estado da Bahia – CEP: 45920-000-Tel.: (73) 3208-1124
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3.2.1 –Declaração de Microempresa ou Empres
resa de Pequeno Porte visando ao exercício da preferência
ia prevista na
Lei Complementar nº. 123/06, que deverá ser fei
feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo IV deste
des Edital, e
apresentada FORA dos Envelopes n°. 01 (Propost
osta) e nº. 02 (Habilitação).
3.2.1.1 – A não entrega da Declaração constant
ante no item 3.2.1 indicará que a licitante optou por não
ão utilizar os
benefícios previstos na Lei Complementar nº. 123/
23/2006.
3.3 - Será admitido o credenciamento de apenas
as 01(um) representante para cada licitante credenciada.
a.
3.4 - O credenciamento é a condição obrigatóri
ória para a participação dos licitantes neste PREGÃO PRE
RESENCIAL
PARA REGISTRO DE PREÇOS (Art. 11, inc. IV do Decreto nº. 3.555 de 08/08/2000).
3.5 - O DOCUMENTO DE CREDENDIAMEN
ENTO E A DECLARAÇÃO (anexo III - Modelo) DEVE
ERÃO SER
APRESENTADOS FORA dos Envelopes n°
n°. 01 (Proposta) e nº. 02 (Habilitação), ASSIM COMO A
DECLARAÇÃO (Anexo IV - modelo) QUANDO
O FOR O CASO.
3.6 - Os documentos de credenciamento serão retid
etidos pela equipe deste Pregão e juntados ao respectivo proce
ocesso.
4- DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS A SEREM REGISTRADOS E DOS DOCU
UMENTOS
DE HABILITAÇÃO.
mentação deverá ser feita por pessoa credenciada, por es
escrito, pela
4.1 - A apresentação da proposta e da docume
LICITANTE, que esteja inteiramente a par deste
te E
Edital e com amplos poderes para tomar deliberações.
4.2 - A Proposta de Preços e os documentos quee a instruírem, deverão ser apresentados separadamente, no
o local, dia e
hora determinados, em 02 (dois) envelopes, devi
vidamente fechados e rubricados no fecho, contendo cadaa um
u em sua
parte externa, os seguintes dizeres:
ENVELOPE Nº 01
MUNICÍ
CÍPIO DE NOVA VIÇOSA-BA
PRESENCIAL PARA
RA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 133/2019.
RAZÃO SOCIAL D
DA LICITANTE E RESPECTIVO CNPJ
PRO
ROPOSTA COMERCIAL
ENVELOPE Nº 02
MUNIC
ICÍPIO DE NOVA VIÇOSA-BA
PREGÃO PRESENCIAL
L PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 133/2019.
RAZÃO SOCIAL
LD
DA LICITANTE E RESPECTIVO CNPJ
DOCUME
ENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

empresas e/ou pessoas físicas que apresentarem, antes daa entrega
e
dos
4.3 - Somente participarão desta licitação as em
Envelopes, os seguintes documentos:
a) Credenciamento, conforme previsto no item3 de
deste Edital;
b) DECLARAÇÃO dando ciência de que cumpre
re pplenamente os requisitos de habilitação, conforme disposto
sto no Art. 4º,
VII da Lei 10.520 (Anexo III - Modelo).
4.4 - As documentações a serem apresentadas nos
os envelopes nº. 01 e 02 deverão ter uma numeração, em to
todas as suas
páginas, da seguinte forma:
XXX / YYY em que:
XXX = numeração da página na ordem seqüencial
ial;
YYY = número total de páginas constantes no env
nvelope.
4.4.1 – A numeração deverá constar na margem
m ssuperior da página, no canto direito.
Av. Oceânica, nº 2994 – Abrolhos I – No
Nova Viçosa – Estado da Bahia – CEP: 45920-000-Tel.: (73) 3208-1124
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4.5 - Os documentos exigidos deverão estar na ord
ordem exigida no edital, com prazo vigente, e deverão ser ap
apresentados
em original, por qualquer processo de cópia auten
tenticada por Tabelião de Notas, pelo Pregoeiro ou por servid
rvidor público
municipal integrante da comissão permanente dee li
licitação.
5-DOCUMENTAÇÃO DO ENVELOPE Nº. 1 – “PROPOSTA COMERCIAL”
5.1 -O envelope nº. 01 (1ª. FASE) deverá conter
er os seguintes documentos:
5.1.1 - Declaração, assinada por seu representante
te legal (Anexo V – Modelo);
5.1.2 - A proposta comercial ou de registro de preç
reços, Planilha de Preços Unitários (Anexo VII – Modelo de Proposta)
deste Edital poderá ser datilografada ou impresso
sso em processador de textos, em papel timbrado e com ccarimbo da
LICITANTE, rubricado em todas as suas folh
lhas, datando e assinado pelo representante legal da LIC
ICITANTE,
devidamente identificado, preenchida em todos
os os seus campos, redigidas com clareza, sem emenda
das, rasuras,
acréscimos ou entrelinhas, com preços expressoss ccom 02 (duas) casas decimais;
5.1.3 - Declarar expressamente que nos preços
os contidos na proposta estão incluídos todos os custoss e despesas
necessários ao cumprimento integral do objeto des
este Edital e seus Anexos;
5.1.4 - Constar oferta firme e precisa, sem alternat
nativas de preços ou qualquer outra condição que induza o ju
julgamento a
ter mais de um resultado.
5.2- Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos
tos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cot
otados, serão
considerados como inclusos nos preços, não sen
sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualq
alquer título,
devendo ser fornecido o objeto ao Município sem
m ôônus adicionais.
5.3 -Serão desclassificadas as propostas que não at
atendam às exigências do presente Edital e seus Anexos, seja
ejam omissas
ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes
zes de dificultar o julgamento.
5.4 - A apresentação da proposta implicará plena
ena aceitação, por parte do licitante, das condições estabele
elecidas neste
Edital e nos seus Anexos.
5.5 - Após a apresentação da proposta não caberá
rá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato supe
perveniente e
aceito pelo Pregoeiro.
6-DOCUMENTAÇÃO DO ENVELOPE Nº. 02 – “HABILITAÇÃO”
6.1 - O envelope 02 deverá conter a documentaçã
ção relativa à habilitação jurídica, à qualificação técnica, à q
qualificação
econômico-financeira, à regularidade fiscal e aoo cumprimento do disposto no art.7º, inciso XXXIII, da C
Constituição
Federal (Anexo VI - Modelo);
6.2 - Os documentos para habilitação poderão ser
er apresentados em original, por qualquer processo de cópia
ia autenticada
por cartório competente ou publicação em órgãoo dda imprensa oficial, ou, ainda, por cópias não autenticadas
as, desde que
sejam exibidos os originais para conferência pel
pelo Pregoeiro. Não serão aceitas cópias ilegíveis, que não ofereçam
condições de leitura das informações nelas contida
idas por parte do Pregoeiro.
6.1.2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Cópias das cédulas de identidade dos sócios,
s, aautenticadas em cartório, pelo Pregoeiro ou por Servidore
ores Públicos
Municipais integrante das Comissões de Licitação;
ão;
b) Registro comercial, no caso de empresa individu
idual; e/ ou
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social
ial em vigor, devidamente registrado, em se tratando dee sociedades
comerciais e, no caso de sociedade por ações, acom
companhado de documentos de eleição de seus administradore
ores; e/ ou
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de socieda
edades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício
cio;
e) Alvará de Funcionamento e/ou Localização.
6.1.3 – REGULARIDADE FISCAL:
al de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
6.1.3.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional
Av. Oceânica, nº 2994 – Abrolhos I – No
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6.1.3.2 - Prova de inscrição no cadastro de con
ontribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio
o o
ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e com
ompatível com o objeto da licitação;
6.1.3.3 - Prova de regularidade para com a Fazend
nda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;
dão expedida
6.1.3.4 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de Certidã
conjuntamente pela Receita Federal do Brasil e P
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), conform
orme Portaria
Conjunta PGFN/RFB n°1751 de 02/10/14.
6.1.3.5 - Prova de regularidade relativa ao Fundoo dde Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante apres
resentação de
Certificado de Regularidade da Situação/CRF.
lhistas - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT
T), expedida
6.1.3.6 - Prova de inexistência de débitos trabalhi
gratuita e eletronicamente, para comprovar a in
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
conforme exigência da Lei Nº. 12.440 de 07 de jul
julho de 2011.
6.1.3.7 - A comprovação de regularidade fiscal da
das microempresas e empresas de pequeno porte somentee sserá exigida
para efeito de assinatura do contrato;
6.1.3.7.1 - As microempresas e empresas de ppequeno porte, por ocasião da participação neste certam
ame, deverão
apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição;
6.1.3.7.2 - Havendo alguma restrição da comprova
vação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05
5 ((cinco) dias
úteis, prorrogáveis por igual período, a critério de
deste Município, para a regularização da documentação, pagamento
pag
ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais ce
certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negat
gativa;
6.1.3.8 - A não regularização da documentação,, no prazo previsto no sub 6.1.3.7.2, implicará na decadência
cia do direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previst
istas neste edital, procedendo-se à convocação dos licitante
ntes para, em
sessão pública, retomar os atos referentes ao pr
procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XX
XIII, da Lei
10.520/02.
6.1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINA
ANCEIRA:
6.1.4.1 - Certidão negativa de falência e concor
cordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juríd
rídica, ou de
execução patrimonial, expedida no domicilio daa ppessoa física, cuja emissão não seja superior a 30 (trinta)) d
dias da data
de apresentação da proposta e documentação.
6.1.4.2 - Balanço Patrimonial e demonstrações co
contábeis do último exercício social já exigível e apresentad
tado na forma
da lei, que comprovem a boa situação financeira
ira da empresa, vedada a sua substituição por balancetess o
ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados, quando en
encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apres
resentação da
Proposta. Registrado na Junta Comercial da Sedee oou Domicilio da licitante ou Orgão equivalente.
a.) O balanço patrimonial e as demonstrações con
ontábeis, deverão estar assinados por contador ou por outro
op
profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselhoo R
Regional de Contabilidade.
6.1.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
cido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comp
mprovando o
a) Apresentar, no mínimo, um atestado, fornecid
fornecimento de produtos que tenha características
cas semelhantes ao objeto desta licitação;
6.2 - OUTRAS COMPROVAÇÕES.
6.2.1 - Declaração subscrita por representante lega
gal da licitante, elaborada em papel timbrado, atestando que:
e:
a) inexiste impedimento legal para licitar ou contra
tratar com a Administração Pública (Anexo VIII).
6.3 – As Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Microempresas deverão apresentar os seguintes docume
mentos, além
dos elencados no item 6.2.1:
a) declaração que não se inclui no § 4º do art. 3º dda Lei Complementar nº. 123/2006, quando for o caso, (Ane
nexo IV);
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b) certidão simplificada ou cópia autenticada do en
enquadramento em Microempresa – ME ou Empresa de Peq
equeno Porte
– EPP autenticada pela Junta Comercial.
CUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.
6.4 - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCU
6.4.1 - Os documentos apresentados deverão ser
ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz
triz, todos da
matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial,
l, ccom exceção dos documentos que são válidos para a matriz
triz e todas as
filiais. Caso a empresa seja vencedora o contratoo sserá celebrado com a sede que apresentou a documentação.
6.4.2 - A autenticação de cópias de documento
ntos referentes a habilitação poderá ser feita pelo Pregoei
oeiro ou pela
Comissão Permanente de Licitação, encarregadaa ddo recebimento da documentação, mediante cotejo com oss o
originais, os
quais serão imediatamente restituídos à respectiva
va empresa, somente até um dia anterior à realização da licitação.
lic
7 – OBSERVAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTO
TOS.
a) No caso da licitante enviar representante o mesm
esmo deverá apresentar Termo de Credenciamento (Modelo
lo A
Anexo II) e
Carteira de Identidade. O Termo de Credenciame
mento ficará fora dos envelopes e será específico para se manifestar
ma
na
presente licitação em nome da proponente, com ppoderes para assinar atas, receber recursos e demais comun
unicações ao
Pregoeiro, inclusive para desistir do direito de recu
ecurso tanto da decisão de habilitação, quanto de classificaçã
ção, além das
demais atribuições que forem transferidas para o re
representante.
b) A documentação apresentada para o credencia
ciamento será anexada ao processo e, caso seja cópia, estaa d
deverá estar
autenticada em cartório, com o selo de fiscalizaç
ação do poder judiciário, ou ainda, excepcionalmente atravé
avés de cópia
acompanhada do original para autenticação pelo
lo pregoeiro ou por membro da equipe de apoio, e serão
o rretidos para
oportuna juntada aos autos do processo administra
trativo.
c) Caso as certidões expedidas pela fazenda esta
stadual e municipal não tragam consignados os respectivos
os prazos de
validade, a Comissão Permanente de Licitação con
considerará como máximos os prazos vigentes no Estado daa B
Bahia de 90
(noventa) dias e no Município de Nova Viçosa dee 90 (noventa) dias.
d) Para efeito de apresentação dos documentos e ce
certidões acima mencionados não serão aceitos quaisquer protocolos.
pr
e) O Pregoeiro e sua equipe de apoio se reservam
am ao direito de proceder as buscas e extrair certidões para
ra averiguar a
veracidade das informações constantes nos doc
documentos apresentados, caso julgue necessário, estando
ndo sujeita à
inabilitação, a licitante que apresentar documento
ntos em desacordo com as informações obtidas pela comissã
ssão, além de
incorrer nas sanções previstas neste edital.
f) A aceitação dos dados via “Internet”, conformee o caso ficará condicionado à confirmação de sua validadee p
pela equipe
de Apoio.
ocumentação na ordem estipulada no presente edital.
g) Solicita-se às licitantes que apresentem sua docu
8 – DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO
O.
8.1 - No horário e local indicado no preâmbulo
lo, será aberta a sessão de processamento do Pregão Pres
resencial para
Registro de Preços, iniciando-se com o creden
denciamento dos interessados em participar do certamee através da
apresentação de procuração, carta de preposto,
o, termo de credenciamento ou cópia do Aditivo ou Esta
statuto Social
indicando o sócio-gerente representante, com dura
ração mínima de 30 (trinta) minutos.
8.2 - Após o credenciamento, as licitantes entrega
egarão ao Pregoeiro em envelopes separados, a proposta dee preços e os
documentos de habilitação.
8.2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope
pe proposta, estará encerrado o credenciamento e, por conse
nseqüência, a
possibilidade de admissão de novos participantess nno certame.
8.3 - O Pregoeiro procederá à abertura dos Env
nvelopes nº. 01 – PROPOSTA COMERCIAL, classificand
ndo-as, pelo
MENOR PREÇO POR LOTE, considerando para
ra tanto as disposições da Lei nº. 10.520, principalmente ass p
previstas no
Art. 4º, VIII, IX, X e XI;
8.3.1 - A análise das propostas pelo Pregoeiro vi
visará ao atendimento das condições estabelecidas neste edital
ed
e seus
anexos.
8.3.2 - No tocante aos preços, as propostas se
serão verificadas quanto à exatidão das operações aritm
itméticas que
conduziram ao valor total orçado, procedendo-see ààs correções no caso de eventuais erros, tomando-se como
o corretos os
preços unitários. As correções efetuadas serão con
onsideradas para apuração do valor da proposta.
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8.3.3 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens
ens baseadas nas propostas das demais licitantes.
8.3.4 - Se a licitante for cooperativa de trabalho,
o, para fins de aferição do preço ofertado, ao valor total pro
proposto será
acrescido o percentual de 15% (quinze por cento)
to) a título de contribuição previdenciária que, nos termos do artigo 22,
inciso IV, da Lei federal n° 8.212, de 24 de junho
ho de 1991, com a redação introduzida pela Lei federal n°° 9
9.876, de 26
de novembro de 1999, c/c artigo 15, I, da Leii fe
federal n° 8.212/91 constitui obrigação da Administração
o contratante
(Patrimônio Líquido).
8.4 - As propostas classificadas serão selecionadas
as para a etapa de lances, com observância dos seguintes crit
ritérios:
a) seleção da proposta de menor preço e as demais
ais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela;
b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na con
condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as pro
propostas que
apresentarem os menores preços, até o máximo dde 03 (três). No caso de empate nos preços, serão admitid
tidas todas as
propostas empatadas, independentemente do núme
mero de licitantes.
8.5 - O Pregoeiro convidará individualmente oos autores das propostas selecionadas a formular lances
ces de forma
seqüencial, a partir do autor da proposta de maior
ior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decid
idindo-se por
meio de sorteio no caso de empate de preços.
8.5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar pode
oderá escolher a posição na ordenação de lances, em relação
ão aos demais
empatados, e assim sucessivamente até a definição
ão completa da ordem de lances.
8.6 - Os lances deverão ser formulados em valo
alores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de me
menor preço,
observada a redução mínima entre os lances determ
erminados pelo Pregoeiro, aplicável inclusive em relação ao
op
primeiro.
8.7 - A desistência em apresentar lance verbal, qua
uando convidado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do LICITANTE
LI
da etapa de lances verbais e na manutenção doo úúltimo preço apresentado pelo licitante, para efeito de ord
rdenação das
propostas.
8.8 - O Pregoeiro durante a sessão poderá estipul
pular normas, procedimentos, prazos e demais condições que
qu julgarem
necessárias a fim de por ordem à licitação.
es ofertados, sujeitando-se o LICITANTE desistente àss penalidades
p
8.9 - Não poderá haver desistência dos lances
previstas em lei e neste Edital. Dos lances ofertado
dos não caberá retratação.
8.10 - A etapa de lances será considerada enc
encerrada quando todos os participantes dessa etapa dec
eclinarem da
formulação de lances.
8.10.1 - Não havendo mais interesse dos LIC
ICITANTES em apresentarem lance verbal, será encerra
rrada a etapa
competitiva e ordenada às ofertas, exclusivamente
te pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE.
8.11 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.
8.12 - Caso haja negociação, o Pregoeiro examina
inará a aceitabilidade do menor preço por lotedecidindo moti
otivadamente
a respeito.
8.12.1 - O critério de aceitabilidade dos preços ofe
ofertados será aferido a partir dos preços de mercado vigentes
tes na data da
apresentação das propostas, nos termos de pesq
squisa realizada pela Administração, que será juntada aos autos por
ocasião do julgamento.
tendimento as
8.13 - Sendo aceitável a proposta será aberto o Envelope nº. 02 – HABILITAÇÃO e verificando o aten
exigências habilitatórias previstas neste Edital.
8.14 - Constatado o atendimento às exigências fi
fixadas neste Edital (PROPOSTA COMERCIAL e HABIL
ILITAÇÃO),
a(s) LICITANTE(S) será(ão) declarada(s) venced
cedora(s), sendo-lhe(s) adjudicado o objeto da licitação, caso
so não ocorra
a manifestação de recurso.
8.15 - Caso os documentos apresentados nos env
nvelopes 01 e/ou 02 não estejam numerados, será(ao) solic
licitado ao(s)
credenciado(s) que numere(m) os documentos, na presença de todos logo após a abertura do envelope;
8.16 - Serão inabilitadas as empresas que não apre
presentarem qualquer dos documentos citados nos itens 5 e 6 ou que os
apresentarem em desacordo com este Edital.
8.17 - Serão desclassificadas as propostas que:
nvocatório desta licitação e demais definições e especificaçõ
ações por ela,
8.17.1 - Não atenderem às exigências do ato conv
fornecida;
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8.17.2 - Contiverem preços totais excessivos ou m
manifestamente inexeqüíveis;
8.17.3 - Apresentarem preços simbólicos, irrisórios
rios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercad
ado;
8.17.4 - Contiverem rasuras nos preços unitários,
s, eentendendo-se por rasura o preço riscado ou raspado, de mo
modo que sua
leitura se torne ilegível ou dúbia;
8.18–O(s) MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA ppoderá(ao), a qualquer tempo que anteceda a manifestação
ção formal de
concordância com uma das propostas e a seu exclu
clusivo critério, cancelar esta licitação ou parte dela sem que
ue caibam aos
participantes quaisquer direitos, vantagens ou inde
denizações.
8.19 - A LICITANTE em vias de ser julgada ve
vencedora, ou já vencedora desta licitação, ou já convidada
da a assinar a
Ordem de Compra com o MUNICÍPIO DE NO
OVA VIÇOSA, poderá (ão), a juízo deste, perder sua con
condição para
assinar a aludida Ata, caso se enquadre em qualque
quer um dos seguintes casos:
8.19.1 - Estado de falência, concordata, insolvênci
cia notória ou situação econômico-financeira comprometida.
da.
8.19.2 - Título(s) protestado(s), cujo(s) valor(es
(es) possa(m), a juízo do MUNICÍPIO DE NOVA com
mprometer a
execução do contrato.
8.19.3 - Declarada devedora da Fazenda Federal,
l, E
Estadual ou Municipal ou do INSS.
8.20 - Para contratação objeto da presente licitação
ção será assinada Ordem de Serviço.
8.21 - Ocorrendo à circunstância de ser apresen
sentada apenas uma proposta válida, o(s) MUNICÍPIO D
DE NOVA
VIÇOSA as receberá. Entretanto, ficará a critério
io dosmesmos, a sua aceitação ou o cancelamento.
8.22 - A licitante é responsável pelas informações
es e documentações apresentadas, sendo motivo de desclass
assificação ou
inabilitação a prestação de quaisquer dados ou doc
documentos falsos. A desclassificação ou inabilitação poderá
rá ocorrer em
qualquer fase, se porventura o Pregoeiro vier a ttomar conhecimento de fatos que contrariem as disposiçõ
ções contidas
neste Edital ou que desabonem a idoneidade do LI
LICITANTE.
8.23 - É facultado ao Pregoeiro ou autoridadee superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a ins
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de doc
ocumento ou
informação que deveria constar da documentaçãoo e da proposta.
8.24 - A Licitante Vencedora deverá, no prazo
azo máximo de 36 horas, a contar da formalização e de
definição da
proposta no pregão, formular e entregar, noss m
mesmos moldes descritos no 5.1.2 a proposta definitiva
va de preços,
contendo expressamente os valores ofertado
dos, em via original, sob pena de ser considerada
a desistente,
convocando-se a segunda colocada, sem prejuíz
ízo das sanções estabelecidas no item 10 deste edital;
8.24.1 - Na apresentação da contraproposta a empresa vencedora deverá informar obrigatoriamente
nte todas as
características/especificações dos serviços que serã
erão disponibilizados ao(s) MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOS
OSA.
9 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCAT
ATÓRIO/ ABERTURA DA LICITAÇÃO.
9.1 - Qualquer pessoa poderá solicitar esclareci
ecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
d presente
pregão, protocolizando o pedido no protocolo ger
geral da prefeitura, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada
fix
para o
recebimento das propostas, no endereço desta Pre
Prefeitura, cabendo a Pregoeira decidir sobre a petição no
op
prazo de 24
(vinte e quatro) horas.
9.1.1 - Caso seja acolhida à petição contra o ato co
convocatório, será designada nova data para a realização do
o ccertame.
interpostas após os respectivos prazos legais, bem como as que forem
9.1.2 - Não serão conhecidas as impugnações int
enviadas por fax ou e-mail.
10 - RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLO
LOGAÇÃO.
10.1 - No final da sessão, as licitantes que quisere
rem recorrer deverão manifestar-se, motivadamente, e juntar
tar memoriais
no prazo de 03(três) dias, ficando as demais lici
licitantes desde logo intimadas para apresentar contra razõe
ões em igual
número de dias, que começarão a correr no térmi
mino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista im
imediata dos
autos.
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10.2 - A ausência de manifestação imediata e m
motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso, a
adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro
iro à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade
competente para a homologação.
10.3 - Interposto o recurso, a Pregoeira poderá re
reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente in
informado à
autoridade competente.
10.4 - Decididos os recursos e constatada a regu
egularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará
ad
o
objeto do certame à licitante vencedora e homolog
ogará o procedimento.
10.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o se
seu acolhimento importará a invalidação dos atos insus
uscetíveis de
aproveitamento.
10.6 - Caso não haja recurso, o pregoeiro, na pr
própria sessão pública, adjudicará o objeto do certame à Proponente
detentora do menor preço total por, encaminhando
do o processo para homologação pelo Prefeito Municipal.
10.7 - A homologação desta licitação não obriga a Administração à aquisição do objeto licitado.
A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
11 - DAS CONDIÇÕES DE ASSINATURA DA
Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigac
gacional, com
11.1 - Homologada a licitação, será assinada a A
características de compromisso para a futura contra
ntratação, com o fornecedor primeiro classificado para cadaa lo
lote, e se for
o caso, com os 2º e 3º classificados que aceitarem
m fornecer pelo preço do vencedor, obedecida a ordem de cl
classificação
do Pregão.
11.2 - O Município de Nova Viçosa convocará
rá fformalmente os fornecedores, com antecedência mínimaa d
de 03 (três)
dias úteis, informando o local, data e hora para a re
reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços.
11.2.1 -A(s) licitante(s) vencedora(s) que não com
comparecer(em) para assinatura da Ata de Registro de Preço
eços, está(ão)
sujeita(s) a aplicação das penalidades previstass nnas Leis nºs. 8.666/93 e 10.520/02, além das previstass n
no presente
Edital.
11.3 - Até a emissão da Nota de Empenho/Auto
torização de Fornecimento, poderá ser desclassificada a pro
proposta e/ou
inabilitada a licitante vencedora, caso o Municípi
ípio de Nova Viçosa venha a ter conhecimento, após o julg
lgamento, de
fato desabonador à sua habilitação.
11.4 -A Ata de Registro de Preços poderá ser can
ancelada, bem como a Nota de Empenho/Autorização de Fo
Fornecimento
poderá ser anulada, a qualquer tempo, com basee nnos motivos previstos nos art. 77 e 78, na forma do art. 79
79, da Lei nº
8.666/93, assegurados à contratada o contraditório
rio e a ampla defesa.
12 – DO ORGÃO GERENCIADOR E DA ADE
DESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
nicipal de Assistência Social e a Secretaria Municipal de Edu
ducação,
12.1 - O órgão gerenciador será a Secretaria Munic
Cultura e Desportos;
12.2 A ata de registro de preços, durante suaa validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou eentidade da
administração pública que não tenha participadoo ddo certame licitatório, mediante anuência do órgão gerencia
ciador, desde
que devidamente justificada a vantagem e respeita
eitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas
das na Lei nº.
8.666, de 1993 e no Decreto 7.892, de 2013.
lecidas, optar
12.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelec
pela aceitação ou não do fornecimento, desdee qque este fornecimento não prejudique as obrigações ant
anteriormente
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos partic
rticipantes.
12.4 As aquisições ou contratações adicionais a qque se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a
100 % (cem por cento) dos quantitativos dos ite
itens do instrumento convocatório e registrados na ata dee registro de
preços para o órgão gerenciador e órgãos participa
ipantes.

Av. Oceânica, nº 2994 – Abrolhos I – No
Nova Viçosa – Estado da Bahia – CEP: 45920-000-Tel.: (73) 3208-1124

Pág
ágina 9 de 57

12.5 As adesões à ata de registro de preços são lim
limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo do item
em registrado
na ata de registro de preços para o órgão gere
renciador, independente do número de órgãos não partici
icipantes que
eventualmente aderirem.
12.6 Ao órgão não participante que aderir à ata co
competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo
lo fornecedor
das obrigações contratualmente assumidas e a aaplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias co
contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
12.7 Após a autorização do órgão gerenciador, o óórgão não participante deverá efetivar a contratação solicit
icitada em até
90 (noventa) dias, observado o prazo de validadee dda Ata de Registro de Preços.
xcepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para ef
efetivação da
12.7.1 Caberá ao órgão gerenciador autorizar, exce
contratação, respeitado o prazo de vigência da ata,
ta, desde que solicitada pelo órgão não participante.
13 - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO
OD
DE PREÇOS.
13.1 - A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, improrrogáveis, contados de sua public
blicação.
13.2 - Os preços não sofrerão reajustes, salvo no ca
caso previsto no art. 65, II, “d” da Lei 8.666/93.
13.3 - A execução do objeto desta Licitação seráá ef
efetuada de acordo com a necessidade do Município.
13.4 - As quantidades constantes neste Edital
al são uma estimativa, podendo a Administração optar p
por adquirir
quantidades inferiores ou superiores às estimadas.
s.
13.5 - A assinatura da Ata de Registro de Preços
os não obriga a Administração a firmar contratações com os vencedores
ou adquirir a totalidade estimada, podendo, inclu
clusive, ocorrer licitações específicas para objeto idêntico,, assegurada,
a
neste caso, ao detentor do Registro de Preços, pref
referência de fornecimento, em igualdade de condições.
édio de Departamento de Compras, Licitações e Contratoss o
ou do Setor
13.6 - A Administração Municipal, por intermédi
Requisitante, monitorará os preços dos produtos,
s, aavaliará o mercado constantemente e poderá rever, a qualq
alquer tempo,
os preços registrados, convocando os fornecedores
res para negociar novos valores.

14 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
os/serviços serão observadas, no que couberem, as disposiç
sições da Lei
14.1 - No recebimento e aceitação dos produtos/
8.666/93.
14.2 - Executado o contrato, o recebimento e ace
aceitação dos produtos/serviços estão condicionados ao enqu
nquadramento
nas especificações constantes neste edital, podendo
ndo o recebimento e o aceite ocorrer em 02(duas) etapas distin
stintas:
14.2.1 - Recebimento Provisório: tem prazoo de até 03 (três) dias contados do recebimento; é real
ealizado pelo
responsável pelo acompanhamento e fiscalizaçãoo do contrato (ou outro servidor expressamente designado)
o) q
que emitirá
termo assinado;
14.2.2 - Recebimento Definitivo: efetuado imed
ediatamente após a conferência do objeto entregue; é real
ealizado pelo
responsável pelo acompanhamento e fiscalizaçãoo do contrato (ou outro servidor expressamente designado)
o) q
que emitirá
termo assinado.
14.3 - O recebimento provisório ou definitivo não
ão exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do objeto,
nem a responsabilidade ético-profissional pela perf
erfeita execução do contrato.
14.4 - O objeto será rejeitado, no todo ou em parte
rte, caso em desacordo com o contrato ou este Edital.
14.5 – Todos os produtos deverão ser obrigato
atoriamente entregues, conforme ordens de fornecimento
ntos emitidos
pelo Departamento de Compras, devendo ainda
da serem entregues nos endereços informados nas mesma
as.
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15 - CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇ
ÇOS.
15.1- Durante a vigência da Ata de Registro dee Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis,
is, exceto nas
hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência
ncia de situações previstas na alínea “d” do inciso II do art.. 6
65 da Lei nº
8.666/93 ou de redução dos preços praticados no me
mercado.
15.1.1 - Mesmo comprovada à ocorrência de situa
tuação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a
Administração, se julgar conveniente, poderá optar
tar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
15.2- Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mer
ercado ou de
fato que eleve o custo dos materiais registrados, cab
cabendo à Presidência da República promover as necessáriass n
negociações
junto aos fornecedores.
PREÇOS DO FORNECEDOR.
16 - CANCELAMENTO DO REGISTRO DE P
16.1 - O fornecedor terá seu registro na Ata cancela
elado, por intermédio de processo administrativo específico,, as
assegurado o
contraditório e ampla defesa:
16.1.1 - A pedido, quando:
16.1.1.1- Comprovar estar o fornecedor registrado
ado impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência
oc
de
casos fortuitos ou de força maior.
rovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preçoss d
de mercado
16.1.1.2-O seu preço registrado se tornar, comprov
dos insumos que compõem o custo do material.
16.1.2 - Por iniciativa do Município de Nova Viç
Viçosa, quando:
eduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar super
erior àqueles
16.1.2.1-O fornecedor registrado não aceitar redu
praticados no mercado.
16.1.2.2- O fornecedor registrado perder qualquer
er condição de habilitação exigida no processo licitatório.
16.1.2.3 - Por razões de interesse público, devidam
amente motivadas e justificadas.
17 - CANCELAMENTO DA ATA DE REGIST
STRO DE PREÇOS.
17.1-As Atas de Registro de Preços, decorrentess ddesta licitação, serão canceladas de pleno direito pela Adm
dministração,
quando:
17.1.1-Automaticamente:
17.1.1.1-Por decurso de prazo de vigência.
17.1.1.2 - Não restarem fornecedores registrados.
rigações constantes da Ata de Registro de Preços.
17.1.2 - A licitante vencedora não cumprir as obrig
do de compra no prazo estabelecido e a Administração não
ão aceitar sua
17.1.3-A licitante vencedora não retirar o pedido
justificativa.
17.1.4-A licitante vencedora der causa a rescisãoo aadministrativa do contrato decorrente de registro de preços.
s.
17.1.5-Em qualquer das hipóteses de inexecuçãoo to
total ou parcial do contrato decorrente de registro de preços.
os.
periores aos praticados no mercado, mediante processo admin
ministrativo.
17.1.6-Os preços registrados se apresentarem supe
nte demonstradas e justificadas pela Administração.
17.1.7-Por razões de interesse público devidament
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17.1.8-As licitantes vencedoras, mediante solicita
citação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas dee cumprir as
exigências da Ata de Registro de Preços, por ocorr
orrência de casos fortuitos ou de força maior.
17.2 - A comunicação do cancelamento do pre
preço registrado, nos casos previstos no deste Edital, ser
será feita por
correspondência com aviso de recebimento, juntando
ndo-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro
od
de preços.
17.3-No caso de ser ignorado, incerto ou inacessí
ssível o endereço da licitante vencedora, a comunicação ser
será feita por
publicação no Diário Oficial, considerando-se canc
ancelado o preço registrado após 01 (um) dia da publicação.
17.4 - A solicitação das licitantes vencedoras par
para cancelamento dos preços registrados deverá ser formul
ulada com a
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Admi
ministração a aplicação das penalidades previstas neste Edita
ital, caso não
aceitas as razões do pedido.
18 - DA FISCALIZAÇÃO.
18.1- O Município de Nova Viçosa nomeará um
m Gestor titular e um substituto, para executar a fiscalização
ção da Ata de
Registro de Preços, que registrará todas as oco
corrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja
ja cópia será
encaminhada à(s) licitante(s) vencedora(s), objetiv
tivando a imediata correção das irregularidades apontadas.
18.2-As exigências e a atuação da fiscalização pe
pelo Município de Nova Viçosa em nada restringe a respon
onsabilidade,
única, integral e exclusiva da(s) licitante(s) vence
cedora(s) no que concerne a execução do objeto contratado
do em Ata de
Registro de Preços.
19 - DAS PENALIDADES.
nvocada outra
19.1 - No caso da licitante vencedora recusar-se,, iinjustificadamente, a cumprir o objeto do Edital, será convo
licitante, observada a ordem de classificação, e as
assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sansõe
sões cabíveis,
garantido o direito ao contraditório e à ampla defes
fesa.
19.2 - A licitante que deixar de entregar docum
umentação exigida para o certame ou apresentar document
entação falsa,
ensejar o retardamento da execução de seu ob
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
ex
do
compromisso, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contrata
ratar com esta
Administração e, se for o caso, será descredenciad
ado no Departamento de Compras, Licitações e Contratos, pe
pelo prazo de
até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previs
vistas no Edital e das demais cominações legais;
19.3. - As penalidades de que tratam o subitem ant
anterior, serão aplicadas na forma abaixo:
19.3.1 Deixar de entregar documentação exigidaa ppara o certame, retardar a execução do seu objeto e não m
manter a sua
proposta: impedimento de licitar com esta Adminis
inistração por até 90 (noventa) dias;
19.3.2 Fraudar ou falhar na prestação de serviço/
ço/entrega de produto: impedimento de licitar com esta Adm
dministração
pelo período de 90 (noventa) dias até 02 (dois) ano
nos;
19.3.3 Apresentar documentação falsa, cometerr fraude fiscal e comportar-se de modo inidôneo: descrede
edenciamento
junto ao Departamento de Compras, Licitações e C
Contratos pelo período de 02 (dois) a 05 (cinco) anos;
19.4 - As penalidades serão obrigatoriamente reg
registradas no Departamento de Compras, Licitações e Cont
ontratos e, no
caso de suspensão de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multa
ltas previstas
neste Edital e das demais cominações legais.
alidades, garantida a prévia defesa, pela inexecução total ou parcial do
19.5 - A licitante ficará sujeita às seguintes penal
Edital:
19.5.1 - advertência;
19.5.2– multa(s):
19.5.2.1 - de 0,1% (um décimo por cento) do val
valor da Nota de Empenho, por dia de atraso, por descumpr
primento dos
prazos de entrega dos produtos/materiais previstos
tos neste Edital;
Av. Oceânica, nº 2994 – Abrolhos I – No
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19.5.2.2 - de 2% (dois por cento) do valor da Not
ota de Empenho por infração a qualquer condição estipulada
ada no Edital,
aplicada em dobro na reincidência.
19.6 - As multas aplicadas deverão ser recolhidas
as no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificaçã
ção, podendo
a Administração cobrá-las judicialmente.
19.7 - Além das multas estabelecidas, a Administr
istração poderá recusar a prestação de serviço/entrega dos pro
produtos, se a
irregularidade não for sanada, podendo ainda, a critério da mesma, a ocorrência constituir motivo para ap
aplicação do
disposto nos incisos III e IV do artigo 87, da Le
Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das demais penalidades prev
revistas neste
Edital.
19.8 - Ficarão ainda sujeitos às penalidades previs
vistas nos incisos Ill e IV do artigo 87, da Lei nº 8.666/93 e a critério da
Administração, os profissionais ou as empresass qque praticarem os ilícitos previstos no artigo 88 do mesm
smo diploma
legal.
ju
e
19.9 - As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente justificados
comprovados, a juízo da Administração.
19.10 - Da aplicação das penalidades previstas nes
neste Edital, caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
eis, a partir da
data da intimação.
20 - DISPOSIÇÕES GERAIS.
mos deste Edital e de seus anexos, deverão ser encaminhadas
as por escrito
20.1 - As dúvidas quanto à interpretação dos termo
e dirigidas à Pregoeira, no endereço constante noo ppreâmbulo, até 02 (dois) dias úteis antes da entrega das pro
ropostas, sob
pena de ficarem sujeitas à exclusiva interpretação
ão da Pregoeira, por ocasião do julgamento das propostas,, ou durante o
período de fornecimento.
20.1.1 - Os esclarecimentos prestados a qualq
lquer das LICITANTES serão transmitidos às demais,
s, através de
publicação no Diário Oficial do Município.
20.1.2 – Não serão aceitos esclarecimentos ou imp
mpugnações enviadas através de “fax” ou “e-mail”.
20.2 - Antes do término da validade das propostas
tas ou de sua prorrogação, o Pregoeiro comunicará as LICIT
ITANTES à
proposta vencedora.
20.2.1 - Presume-se a desistência da LICITANTE
TE de celebrar o Contrato quando, esgotado o prazo respectiv
ctivo para sua
celebração, não tenha ocorrido a aposição da assin
sinatura de seu(s) representante(s) legal(is) no instrumento.
20.2.1.1 – Deverá o contratado comparecer ao se
setor de contratos do Município para assinatura do mesmo
mo, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias a contar de sua convoca
ocação.
20.2.2 - O prazo para assinatura poderá ser prorrog
rogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela LICITANTE
LI
durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo
ivo justificado e aceito pelo(s) MUNICÍPIO DE NOVA VIÇ
IÇOSA-BA.
to no prazo estipulado no item n°.11.2.1.1, será convocado
do o licitante
20.2.3 – Em caso da não assinatura do contrato
remanescente, conforme art. 64, § 2º, da Lei n°.9.6
9.666/93.
20.3 - A LICITANTE deverá levar em conta,, na apresentação de sua proposta, as despesas e os tributos
tos (impostos,
taxas, emolumentos, contribuições fiscais e paraf
rafiscais) incidentes sobre o fornecimento, objeto desta lic
licitação, não
cabendo qualquer reivindicação devida a erro ness
essa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preço ou ree
eembolso por
recolhimentos determinados pela autoridade comppetente.
20.3.1 - Caso seja apurado, no curso da contrataçã
ação, que a LICITANTE acresceu indevidamente a seus pre
reços valores
correspondentes a tributos, contribuições fiscais
is ee/ou parafiscais e emolumentos de qualquer natureza não
ão incidentes
sobre o fornecimento do objeto, tais valores serã
erão imediatamente excluídos, com a conseqüente redução
ão dos preços
praticados, e serão reembolsados ao MUNICÍPIO
IO DE NOVA VIÇOSA-BA, os valores indevidos porventu
ntura pagos à
LICITANTE.
te licitação empresas que tenham sido suspensas, ou que ve
venham a ser
20.4 - Serão impedidas de participar da presente
suspensa no transcurso desta licitação, pelo prazo
zo assinalado no ato que tenha determinado a suspensão, ou
uq
que tenham
sido consideradas impossibilitadas para contratarr ccom o(s) MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA-BA.
20.5 - As declarações que compõem os anexoss ddeste Edital, deverão estar com firma reconhecida, com
m exceção de
anexo VII.
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20.6 - Em caso de não solicitação de esclarecimen
entos e informações pelas Proponentes, pressupõe-se que os elementos
fornecidos são suficientemente claros e precisos,, nnão cabendo posteriormente o direito a qualquer reclamação
ção.
21 - OUTROS ESCLARECIMENTOS.
21.1 - O mês de apresentação da proposta será con
onsiderado como mês de referência dos preços propostos.
22 - DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTE DO E
EDITAL.
22.1 - Os documentos relacionados a seguir são pa
parte integrante deste Edital, como anexos:
22.1.1 - Termo de Referência (Anexo I);
22.1.2 - Modelo de Credenciamento (Anexo II);
Anexo III);
22.1.3 - Modelo de Declaração de Habilitação (An
22.1.4 - Modelo de Declaração de microempresaa oou empresa de pequeno porte(Anexo IV)
22.1.5 - Modelo de Declaração Dados Financeiros
os (Anexo V);
22.1.6 - Modelo de Declaração de Trabalho do Me
Menor (Anexo VI);
22.1.7 - Modelo de Proposta Financeira (Anexo V
VII)
22.1.8 - Modelo de Declaração de Inexistência dee F
Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação (Anexo VIII
III);
22.1.9 - Minuta Da Ata de Registro de Preços- (An
Anexo X).
22.1.10 - Minuta do Contrato – (Anexo IX).
Nova Viçosa, 26 de Abril de 2019.
Letíc
etícia Santos da Conceição
Pr
Pregoeira do Município
D
Decreto nº. 389/2017.

Ale
Aleff Araújo Silva Alves
Equipe de Apoio.
D
Decreto nº. 389/2017.
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ANEXO I
PREGÃO PRESENCIAL P
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº.133-2019.
TERM
RMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO:
eços para futuras e eventuais contratações de Empresa Espec
ecializada no
1.1. O objeto deste certame é de Registro de Preço
fornecimento de material esportivos, instrumen
entos musicais e materiais auxiliar, conforme solicitaçõe
ções com as
características e quantidades especificadas no Term
ermo de Referência, (Anexo I) deste edital.
1.2 Descrição e quantitativo.
Lote nº 01 - MATERIAL ES
ESPORTIVO – Secretaria Municipal de Educação.
ITENS

UN

QUANT.

UNID

50

UNID

100

UNID

30

UNID

70

UNID

60

UNID

30

UNID

30

8

Bola de Futsal oficial confeccionadaa eem Poliuretano, diâmetro
entre 62-64 cm, peso entre: 410-4430g, Câmara Butil ou
Arbility, costurada em 12 gomos
os, miolo removível e
lubrificado.

UNID

150

9

Bola de Futsal oficial confeccionadaa eem Poliuretano, diâmetro
entre 55-59cm, peso entre: 350-380g,, C
Câmara Butil ou
Arbility, costurada em 12 gomos, miolo
iolo removível e
lubrificado.

UNID

150

UNID

150

UNID

150

UNID

300

UNID

100

1
2
3
4
5
6

7

10
11
12
13

DESCRIÇÃO
O
nada em fios de nylon 02
Rede de voleibol oficial, confecciona
mm, com 02 faixas em PVC com costu
stura.
Par de redes para futsal, oficial, co
confeccionada em fios de
nylon 04 mm
Par de redes para basquete, oficial,
l, cconfeccionada em fios de
seda fio 4mm
ada em Poliuretano, com
Bola de Vôlei oficial confeccionada
diâmetro entre 65-67cm, peso entre:: 2260-280g, Câmara Butil
ou Arbility, matrizada, miolo removíve
ível e lubrificado.
Bola de Basquete oficial, confecciona
nada em Borracha, com
diâmetro entre 75-78cm, peso entre: 60
600-650g, Câmara Butil
ou Arbility,matrizada, miolo removível
vel e lubrificado.
Bola de futebol de campo nº 04,, cconfeccionada em PVC,
diâmetro entre 64-66 cm, peso entre:
e: 360-390g, Câmara Butil
ou Arbility, costurada, miolo removíve
ível e lubrificado.
Bola de Futebol de campo ofic
ficial confeccionada em
Poliuretano, diâmetro entre 68-70 cm
cm, peso entre: 420-445g,
Câmara Butil ou Arbility, costurada
da em 12 gomos, miolo
removível e lubrificado.

Bola de Handebol H1 oficial confe
nfeccionada em Borracha,
diâmetro entre 49-51cm, peso entre:: 2230-270g, Câmara Butil
ou Arbility, costurada, miolo removíve
ível e lubrificado.
nfeccionada em Borracha,
Bola de Handebol H2 oficial confe
diâmetro entre 54-56cm, peso entre:: 3325-400g, Câmara Butil
ou Arbility, costurada, miolo removíve
ível e lubrificado.
Bambolê/Arco Infantil de Plástico
co dimensões: 65 cm de
diâmetro x 2 cm de espessura com cone
onexão de 10 cm.
Petecas

Valor
Un

Valor
total

VALOR TOTAL R$

Av. Oceânica, nº 2994 – Abrolhos I – No
Nova Viçosa – Estado da Bahia – CEP: 45920-000-Tel.: (73) 3208-1124

Págin
gina 15 de 57

Lote nº 02 - MATERIAL ESPORT
RTIVO AUXILIAR – Secretaria Municipal de Educação
o
ITENS
01

02

03
04
05
06

DESCRIÇÃO
O
Jogo de Camisa, com 18 peças, conf
onfeccionadas em Poliéster
100%, sistema de absorção Dry, num
umeradas sequencialmente,
cores a serem definidas pela Prefeitura.
ra.
Jogo de Calção, com 18 peças, confec
feccionados em Poliéster
100%, elástico na parte da cintura, part
arte interna contendo
sunga também em poliéster. Cores a se
serem definidas pela
Prefeitura.
Camisas de goleiro, confeccionada em Poliéster 100%,
sistema de absorção Dry, numerada, co
cores a serem definidas
pela Prefeitura.
Calção de goleiro confeccionadas em Poliéster 100%, elástico
na parte da cintura, almofadado nas late
laterais, Cores a serem
definidas pela Prefeitura.
Bolsa de uniformes, confeccionado em Poliéster e duas alças
na parte superior com medida de 65cm
cm de altura e 20cm de
profundidade.
ionado em poliéster e pés
Par de meião para futebol, confeccio
em algodão, tamanho adulto, com 02 el
elásticos (sendo 01 na
parte inferior e 01 na superior).

UN

QUANT.

UNID

80

UNID

80

UNID

80

UNID

80

UNID

100

UNID

300

Valor
Un

Valor
total

VALOR TOTAL R$

Premiações Esportivas – Secretaria Municipal de Educaç
cação
Lote nº 03 - Material auxiliar e para P
ITENS

01

02

03

04

DESCRIÇÃO
O
Taça com 54 cm de altura. Copa eem metal com 35 cm de
largura a partir das alças com metaliza
izada na cor dourada. Base
redonda com 27 cm de largura em pol
olímero na cor preta. Anel
e suporte em metalização na cor dou
ourada. Plaqueta em latão
para gravação
Troféu com 45 cm de altura, com bbase oval com 22 cm de
largura em polímero na cor preta, com
om acabamento metalizado
na cor dourada na tampa. Sobree esta base um suporte
metalizado na cor dourada e uma es
estatueta superior fixa de
jogador de futebol. Plaqueta em latão
tão para gravação. Demais
componentes metalizados na cor doura
rada.
quadrada com 7,60 cm de
Troféu com altura de 34 cm, base qu
largura em polímero na cor preta. Taça
aça metalizada na cor prata
com 12 cm de largura a partir das alça
lças. Tampa metalizada na
cor dourada. Estatueta intercambiável.
el. Plaqueta em latão para
gravação.
se redonda com 21 cm de
Troféu com 59 cm de altura, base
largura em polímero na cor preta. Sob
obre esta base um suporte
metalizado na cor dourada e um anel
el metalizado na cor prata.
Taça com 33 cm de largura a partir das alças metalizada na cor
dourada. Tampa metalizada na ccor dourada. Estatueta
intercambiável. Plaqueta em latão para
ra gravação

UN

QUANT.

UNID

50

UNID

60

UNID

60

UNID

20
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05

06

07

08

09
10
12
13
14
15

16

Troféu com 54 cm de altura, base
se redonda com 21 cm de
largura em polímero na cor preta. Sob
obre esta base um suporte
metalizado na cor dourada e um anel
el metalizado na cor prata.
Taça com 33 cm de largura a partir das alças metalizada na cor
dourada. Tampa metalizada na ccor dourada. Estatueta
intercambiável. Plaqueta em latão para
ra gravação
Medalha redonda fundida em liga m
metálica de zamak, com o
tamanho de 40 mm por 40 mm de diâ
diâmetro e centro liso com
25 mm de diâmetro. Com tocha noo ccentro com descrição de
Honra ao Mérito em baixo relevo, no lado esquerdo vazado e
no lado direito com dois frisos.. Espessura de 3 mm.
Metalizada na cor dourada, prata ouu bbronze. Suporte para fita
com 1,5 cm de largura. A medalha po
pode vir acompanhada de
fita de cetim nas cores azul, vermelha,
a, branca ou verde com 1,5
cm de largura.
Medalha redonda fundida em liga m
metálica de zamak, com o
tamanho de 55 mm de diâmetro e cen
centro liso com 35 mm de
diâmetro. Medalha vazada e com textu
xtura nas bordas. Espessura
de 3 mm. Metalizada na cor dourada,
da, prata. Suporte para fita
com 2,5 cm de largura. A medalha po
pode vir acompanhada de
fita de cetim nas cores azul, vermelha,
a, branca ou verde com 2,5
cm de largura ou fita de gorgorão nas
as cores azul, azul-brancovermelha ou verde-amarela com 2,5 cm de largura.
metálica de zamak, com o
Medalha redonda fundida em liga m
tamanho de55 mm de diâmetro e cen
centro liso com 35 mm de
diâmetro. Medalha vazada e com textu
xtura nas bordas. Espessura
de 3 mm. Metalizada na cor dourada,
a, bbronze. Suporte para fita
com 2,5 cm de largura. A medalha po
pode vir acompanhada de
fita de cetim nas cores azul, vermelha,
a, branca ou verde com 2,5
cm de largura ou fita de gorgorão nas
as cores azul, azul-brancovermelha ou verde-amarela com 2,5 cm de largura.
Placa retangular em alumínio na cor dourada com borda em
alto relevo, com medida 18x13cm, com
om estojo.
prendedor metálico, com
Prancheta em MD, tamanho ofício,, pr
os cantos arredondados , DIMENSÕES
ES 235 X 345 X 3 MM
Cortiça, com cordão para
Apito em Metal, com bolinhas em C
facilitar o transporte
Kit com 3 cartões para Árbitro (11 aamarelo, 1 vermelho e 1
azul) com escalte para anotação no vers
erso
Cones de Agilidade, em plástico PVC
C, Medidas:
23,5x15x15cm
tico PVC, Medidas: 50
Cones de Agilidade, em plástico
x26,5x26,5cm
Bomba para encher bolas, corpo forja
rjado em plástico
resistente, suporte da mão em plásticoo rreforçado tipo "T", bico
para encher bola, com com uma mangu
ngueira extensora,
tamanho: 29,5 cm X 4 cm

UNID

40

UNID

250

UNID

250

UNID

250

UNID

15

UNID

100

UNID

50

UNID

50

UNID

100

UNID

100

UNID

50

VALOR TOTAL R$

Itens
01

Lote Nº 04 – Material Esportivo par
ara Ginástica - Secretaria Municipal de Assistência Socia
cial
Valor Un
Descrição
UNID. Quant.
Bambolê em plástico resistente, com 80
80cm de diâmetro

UND

Valor
Total

80
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02
03
04

05

06

07

08

09

Bastão - para atividade da 3a idadee ((em madeira de 1,18mts
plastificados com ponteira de borracha)
Bastão Pvc Exercícios - Medidas: 1m,, ccom 2kg
Cama Elástica (jump) - Cama Elástica
ica Mini Jump Profissional
150kg, com 6 pés de sustentação, com
m 32 molas em aço 100%
poliéster
Caneleira/Tornozeleira 1kg área de contato emborrachada,
com pesos em chumbo, Fechamento ppor sistema de velcro de
alta durabilidade c/ abas mais long
ngas, para exercícios de
fortalecimento muscular e Reabilitação
Caneleira/Tornozeleira 0,5kg, área de contato emborrachada,
com pesos em chumbo, Fechamento ppor sistema de velcro de
alta durabilidade c/ abas mais long
ngas, para exercícios de
fortalecimento muscular e Reabilitaçãoo P
Par
Capacete de karatê com grade re
removível fabricado em
ecocouro com enchimento de borrachaa e fechamento com velcro
nas cores vermelha e azul
Cinto de tração elástica com dupla fun
função: proteção da coluna
vertebral durante a realização de exerc
rcícios com sobrecarga da
coluna e vertebral e exercício para ganh
anho de força e resistência
muscular, para trabalhar arranque e ex
explosão em esportes que
exigem agilidade e, ainda, ser us
usado em trabalhos de
recuperação e condicionamento físic
ísico. Composto por 04
elásticos e dispositivo de segurança em
m caso de ruptura., 01 par
de manoplas para trabalhos de membro
bros superiores, 01 par de
tornozeleiras para membros inferiores,
s, ccom todos os itens do kit
são compostos por um sistema de argola
olas e mosquetões de metal
que possibilitam o \"quick-release\" a tro
troca de acessórios durante
o treinamento.
Colchonete cor preta apropriado paraa aatividade física, revestido
em vinilona KP 400, densidade 28 com medidas aproximadas
de: Comprimento 100cm X Largura 660cm X altura 3cm Und
Exercitador Elástico intensidade leve (Thera Band)
cumprimento 1,5mt e largura aproximad
ada de 14cm, cor amarela.

UND

20

UND

20

UND

10

UND

10

UND

10

UND

15

UND

10

UND

40

10

Cones - Grande – tamanho: 75 cm

UND

30

11

Cones - Médio – tamanho: 50 cm em PV
PVC

UND

30

12

Cones - Pequeno – tamanho: 23 cm em
m PVC

UND

30

13

ador (digital ou mecânico),
Corda de pular em PVC, com contado
sistema de rolamento nas manoplas, co
com medidas entre 275 e
290cm, manoplas ergonômicas e em maaterial macio (espuma) .

UND

30

14

Corda de sisal torcida, com punho

UND

30

15

Corda elástica - Comprimento: 6 mts,
s, ddiâmetro: 6mm

UND

30

16

Corda multifilamento trançada - Med
edidas: 10 m comprimento
e espessura de 8 mm

UND

30

17

Corda nylon - saltitamento - para ativid
vidade da terceira idade

UND

30

18

Nylon e polipropileno.
Escada de Agilidade - Material:: N
Tamanho: 4m (8 degraus).

UND

10

19

Escada De Chão, Em Eva Para Treinam
amento Funcional6m

UND

10

20

Exercitador Elástico intensidade Média (Thera Band)
cumprimento 1,5mt e largura aproximad
ada de 14cm, cor varaida.

UND

15
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21

Extensor
Elástico
Para
Exerc
ercícios
Ginástica
E
MusculaçãoMaterial do Elástico: Pro
Produzido em látex, que
garante maior durabilidade sem perder
er a elasticidade Tamanho
do Elástico: 1.20cmcores variadas

UND

10

22

Fita zebrada com faixas transversais
is iimpressas em amarelo e
preto medindo 7cmx200m.

UND

20

23

Halter 0,5kg tipo bola, fabricado em fferro fundido e revestido
por uma camada de vinil PVC colorida

UND

10

24

rro fundido e revestido por
Halter 1kg tipo bola, fabricado em ferro
uma camada de vinil PVC colorida

UND

10

25

rro fundido e revestido por
Halter 2kg tipo bola, fabricado em ferro
uma camada de vinil PVC colorida

UND

10

26

Halter 3kg tipo bola, fabricado em ferro
rro fundido e revestido por
uma camada de vinil PVC colorida

UND

10

27

Kit de Avaliação Física - 01 Adip
ipômetro Científico Com
terminais móveis que se adaptam à dob
obra Cutânea, aumentando
a precisão da medida; Leitura rápida e direta da dobra cutânea,
sem a necessidade de interpolação;; E
Escala de 0 a 60 mm,
resolução de 1 mm; Mola com pressão
são constante de 10 g/mm²
em qualquer abertura do compasso;; Fabricado em alumínio
injetado.; pinças que se ajustam auto
utomaticamente para uma
avaliação paralela da prega cutânea, en
enquanto as faces externas
com bordas arredondadas, proporcio
cionam conforto para o
paciente. Acompanha estojo para ttransporte - 01 Trena
Antropométrica sem Trava - 01 Esfig
figmoAneróide certificado
pelo Inmetro - 01 Estetoscópio com Aus
usculta Simples - 01 Lápis
dermatográfico - 01 Caneta - 01 Calcula
uladora - 01 disco de IMC

UND

4

28

Macarrão Espaguete Flutuador P/
P/piscina .Comprimento:
1,65m;- Diâmetro: 6,5cm Peso: 170g Flu
Flutuabilidade: 85Kg

UND

60

29

Mangueiras de borracha silicone,, re
reforçada com trama de
nylon/poliéster trançado, 3/4pol., uso do
doméstico e profissional.

UND

50

30

E
E.V.A copolímero etileno
Placas de Tatame E.V.A
acetano de vinila 1mx1m – 30mm, bicol
color vermelho e azul.

UND

60

UND

20

UND

5

UND

10

UND

5

31
32

33

34

Presilhas para barra, em aço, medin
dindo 1 1/16 polegada ou
27mm
Roda para exercícios abdominais – Utilizada para para
fortalecer a região do abdomen
en, para alongamento,
fortalecimento muscular, Dimensões aaproximadas - 20x20x27
cm
Step para ginástica: confeccionado em PEAD (Poliestireno de
Alta Densidade) Especificações do Step: Superfície
antiderrapante, lavável, com, no mínimo
mo, 3 Regulagens de altura
( aproximadamente 12, 17 e 22cm), Pe
Peso aproximado: 3,5 kg,
Suporta 120kg ou mais, Dimensões mín
mínimas: 70 x 30 x 12 cm
(CxLxA). Peso: 3,5Kg
Trena 50 metros, de alta precisão,
ão, com sistema métrico
(centimetro e milímetro) e em polega
egada, modelo anatômico,
manivela para recolhimento da fita, ppino de fixação no solo,
extremidade da fita com gancho tipo ar
argola, largura entre 12 e
13mm.
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35

mt, para medições das
Trena em fibra de vidro, 2mt,
circunferências do corpo, escalas impr
pressas em lado duplo da
fita em polegadas e centímetros, retrátil
til e com trava.

UND

5

36

Exercitador Elástico intensidadee forte (Thera Band)
intensidade leve, cumprimento 1,5mtt e largura aproximada de
14cm,

UND

20

VALOR TOTAL R$

Lote Nº 05 – Material Esportivoo Auxiliar - Secretaria Municipal de Assistência Social
Itens

Descrição

Unidade

Quant.

01

dulto confeccionadas em
Calção de goleiro tamanho G adul
Poliéster 100%, elástico na parte da ccintura, almofadado nas
laterais, Cores a serem definidas pela Pr
Prefeitura.

UND

10

02

dulto, confeccionada em
Camisas de goleiro tamanho G adu
Poliéster 100%, sistema de absorçãoo D
Dry, numerada, cores a
serem definidas pela Prefeitura.

UND

10

03

Camiseta Atleta (corrida) - serigrafia,
a, 01 cor, malha leve

UND

50

04

Coletes tamanho G, 100% poliéster, se
sendo 2cores variadas

UND

20

05

Colete - Adulto - sublimado, frente e co
costa, malha cacharrel

UND

40

06

Colete - Infantil - sublimado, frente e co
costa, malha cacharrel

UND

80

UND

5

UND

6

UND

6

UND

6

UND

20

UND

20

07

08

09

10

11

12

sculino para futebol de
Conjunto Uniforme esportivo Masc
campo (infanto-juvenil), contendo 22 sh
shorts, 22 pares de meias,
22 camisas, confeccionados em tecidoo bbrilhante 100% poliéster
de ótima qualidade, nos tamanhos M cor e estampa a definir
Conjunto Uniforme esportivo Masc
sculino para futebol de
campo (jovens), contendo 22 shorts,
s, 22 pares de meia nos
tamanhos 34 a 44, 22 camisas, conf
onfeccionados em tecido
brilhante 100% poliéster de ótima qua
ualidade, nos tamanhos a
definir cor e estampa a definir
Conjunto Uniforme esportivo Masc
sculino para futebol de
campo contendo 22 shorts, 22 paress de meias, 22 camisas,
confeccionados em tecido brilhante 10
100% poliéster de ótima
qualidade, nos tamanho 12 - 16 anos
Conjunto Uniforme esportivo Masculin
ulino para futebol de salão
completo, no tamanho G, contendo 112 shorts e 12 camisas
confeccionados em tecido brilhante 10
100% poliéster de ótima
qualidade e 12 pares de meia
Jogo de Calção, com 18 peças tamanho
ho adulto, confeccionados
em Poliéster 100%, elástico na partee dda cintura, parte interna
contendo sunga também em poliéster.
r. C
Cores a serem definidas
pela Prefeitura.
Jogo de Camisa, com 18 peças
as tamanho G adulto,
confeccionadas em Poliéster 100%, sis
sistema de absorção Dry,
numeradas sequencialmente, cores a serem definidas pela
Prefeitura.
VALOR TOTAL R$
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Lote Nº 06 - Material Esportivo - Secretariaa M
Municipal de Assistência Social
Itens

Descrição

Unid

Quant.

01

cionada em Borracha, com
Bola de Basquete oficial, confeccio
diâmetro entre 75-78cm, peso entre: 60
600-650g, Câmara Butil ou
Arbility, matrizada, miolo removível e lu
lubrificado.

UND

5

02

Bola de futebol de campo nº 04,, confeccionada em PVC,
diâmetro entre 64-66 cm, peso entre:: 3360-390g, Câmara Butil ou
Arbility, costurada, miolo removível e lu
lubrificado.

UND

15

03

nfeccionada em Poliuretano,
Bola de Futebol de campo oficial conf
diâmetro entre 68-70 cm, peso entre:: 4420-445g, Câmara Butil ou
Arbility, costurada em 12 gomos, miolo
lo removível e lubrificado.

UND

15

UND

10

UND

15

UND

15

04

05
06

Bola de futebol de campo, oficial
ial pró, costurada a mão,
confeccionada em micro fibra, 32 gomos, e com miolo
substituível e lubrificado, medindo de 68 a 70 cm de diâmetro,
com peso entre 410 e 450 gramas.
Bola de Futsal confeccionada em PU
PU, costurada a mão, com
miolo substituível e lubrificado, com
m 32 gomos, com diâmetro
entre 61 a 64 cm, peso entre 410 e 440
40 gramas, camara airbility,
modelo 500.
Bola de Futsal de microfibra, costurada
da, com miolo substituível.

07

Bola de Futsal oficial confeccionadaa em Poliuretano, diâmetro
entre 55-59cm, peso entre: 350-380g,
g, Câmara Butil ou Arbility,
costurada em 12 gomos, miolo removíve
ível e lubrificado.

UND

15

08

Bola de Futsal oficial confeccionadaa em Poliuretano, diâmetro
entre 62-64 cm, peso entre: 410-430g,
g, Câmara Butil ou Arbility,
costurada em 12 gomos, miolo remov
ovível e lubrificado. 40 R$
82,93

UND

15

09

Bola de Handebol H1 oficial conf
onfeccionada em Borracha,
diâmetro entre 49-51cm, peso entre: 23
230-270g, Câmara Butil ou
Arbility, costurada, miolo removível e lu
lubrificado.

UND

10

10

Bola de Handebol H2 oficial conf
onfeccionada em Borracha,
diâmetro entre 54-56cm, peso entre: 32
325-400g, Câmara Butil ou
Arbility, costurada, miolo removível e lu
lubrificado.

UND

10

11

Bola de Handebol H3 oficial conf
onfeccionada em Borracha,
diâmetro entre 58-60cm, peso entre: 42
425-475g, Câmara Butil ou
Arbility, costurada, miolo removível e lu
lubrificado

UND

10

12

estireno ,tamanho– 38mm /
Bola de pingpong. Material- Poliest
(04cm)Branca – Lisa

UND

40

13

Bola de Vôlei oficial confeccionad
ada em Poliuretano, com
diâmetro entre 65-67cm, peso entre: 26
260-280g, Câmara Butil ou
Arbility, matrizada, miolo removível e lu
lubrificado.

UND

10

14

Bola para voleibol, confeccionada eem PU, com 18 gomos,
matrizada, miolo removível, modelo 55500, diâmetro 65- 67cm,
peso entre 260 a 280g

UND

10
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15

Bola suíça (pilates, bobath e treinamen
ento funcional)com75cm de
circunferência, cor Prataou azul , em
m borracha ultra resistente,
atóxico, com capacidade para suportar
rtar, no mínino 200kg, com
sistema antiestouro, antiderrapante.

UND

15

16

Bola Suiça Peanut Feijão 100x45 Cm C
C/ Bomba - Live Up Pilates
ou similar. Material latex de alta resistên
tência, sistema anti estouro

UND

15

17

Bola tênis – tubo com 03 (três)) bbolas confeccionadas em
borracha, superfície em feltro, comdiâm
âmetro entre 6,35 e 6.67 cm ,
pesando de 56 a 58 gramas aprovada
adas pela ITF – Federação
Internacional de Tênis, em modelo para
ra ser usado em todo tipo de
superfície.

UND

10

18

Bolas para jogos infantis de futsal,, ttamanho sub 13, termotec,
com 8 gomos, câmara airbility, miolo
olo removível e lubrificado,
peso entre 350 e 380g, diâmetro ente 55 – 59cm.

UND

15

19

Bola Volei Quadra Pro 7.0(tipoPenalty
alty). Descrição:Bola Oficial
de Volei, matrizada, com 16 gomos, con
onfeccionada em microfibra.
Aprovada pela Federação Interna
nacional de Voleibol FIVB,Características Principais:Nom
ome da Cor: BC-LJVDMaterial: MICROFIBRACâmara: A
AIRBILITYGomos: 16Peso
c/
Embalagem:Peso:
260-280Con
onstrução:
MATRIZADA
PUCódigo da Cor: 1790Miolo: SLIP SY
SYSTEM - REMOVIVEL E
LUBRIFICADOCircunferência: 65-67

UND

10

20

Bola de Medicinebol com alça, 4kgg ddiâmetro entre 26 e 28cm,
sem costuras, emborrachada, resistente
te a impactos, possibilidade
de arremesso e quick no chão, alças la
laterais em fibra injetado indicada para ganho de massaa corporal, flexibilidade,
fortalecimento e aulas especificas.

UND

20

21

rtiva/ pneu de bicicleta,
Bomba para encher bola esporti
confeccionada em plástico, sistema ddupla ação, 01 mangueira
extensora, 02 bicos (agulhas) rosqueávei
veis.

UND

20

PAR

15

PAR

10

22

23

Luva de goleiro para futebol d
de campo, tamanho G,
confeccionada em PVC, com palma resi
esistente feita com composto
de borracha, fechamento com cinta de velcro de duplo alcance
envolvendo todo o pulso.
Pares Luva de goleiro para futeboll d
de campo, tamanho P, M ,
G, confeccionada em PVC, com pa
palma resistente feita com
composto de borracha, fechamento com
om cinta de velcro de duplo
alcance envolvendo todo o pulso.

24

Caneleira de proteção(par), possuii uuma placa frontal leve e
resistente para uma proteção máxima,
a, suporte macio em EVA
para maior conforto

PAR

20

25

Chuteira Futebol de Campo fabricada
ada com couro natural para
um encaixe perfeito e conforto durador.
r. Desenvolvida para uso em
superfícies de grama baixa. É acolch
lchoada nos lugares certos,
garantindo leveza e proteção contra
tra impacto. Parte superior
(cabedal) em couro natural;. Travass ppara uso em grama baixa
úmida, mas não lamacenta. Base dde TPU garante leveza,
durabilidade e conforto para jogarr em superfícies naturais;
Acolchoamento de couro no calcanh
anhar proporciona conforto
durador; Palmilha em EVA garan
rante suporte do arco e
amortecimento; Ranhuras flexíveis no aantepé proporcionam maior
mobilidade. Produto de excelente qualid
lidade.

PAR

60
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26

27

28

29

Chuteira Futsal: Em material resistent
ente com detalhe na biqueira
em camurça; Entressola: EVA injetadoo e lixado; Solado: Borracha
(não marca o piso e promove maior ade
derência); Lingueta: Macia e
flexível; Palmilha: EVA forrada e in
injetada; conforto e maior
aderência ao calçado; Forro Têxtil
xtil: Interno com reforço
acolchoado no calcanhar para prote
oteção e conforto; Ajuste:
Cadarço simétrico. Peso Aproximado:
o: 480 g (o peso varia de
acordo com a numeração). Produto de ex
excelente qualidade
Material que permite total
Joelheira para jogos de voleibol. M
liberdade de movimentos durante a prática esportiva. Possui
design anatômico e protetor em EVA,, es
especialmente desenvolvido
para proporcionar proteção e conforto na
nas quadras, evitando assim
lesões e traumas causados por impact
actos na região do joelho. Modelagem anatômica. - Bordas refo
eforçadas. - Amortecimento
contra impactos. - Compressão adequ
quada. - Protetor em EVA.
Composição: - Têxtil: 36% poliamid
mida; 32% poliéster; 32%
elastodieno. Cor: Preta. Peso: 125 g. Garantia do Fabricante:
contra Defeito de Fabricação. Design
gn do recorte quadrado que
permite a proteção dos joelhos. Gênero
ero: Unissex. Indicado para:
jogos de voleibol.
Meião, (par) Conta com reforço e prot
roteção para acompanhar os
jogadores de futebol, oferecendo també
bém conforto. Fabricado em
materiais resistentes, como poliamid
ida, poliéster, algodão e
elastodieno, além de apresentar punho
ho elástico e sola reforçada.
Composição: Poliamida, poliéster, algo
lgodão e elastodieno. Sola:
Reforçada. Punho: Elástico. Peso Apro
roximado: 120 g. Tamanho:
Único. Garantia: Contra defeitos de fabricação. Produto de
excelente qualidade
Tênis esportivo para handebol e vo
voleibol, Tênis repleto de
recursos e tecnologias diferenciadas
as para ajudar o atleta a
conquistar uma melhor performance.
ce. Seu design que evita
contusões e permite ao atleta maior fl
flexibilidade. Com sistema
completo de ventilação na entressola, di
diferencial que reduz o calor
e a umidade dentro do calçado. Con
ontem sistema de borracha
especial no solado que melhora a flexibi
ibilidade e também poder de
tração; além de um sistema único qu
que consegue reunir numa
mesma plataforma amortecimento e estabilidade. Entressolas
convencionais utilizam materiais pplanos que permitem a
penetração profunda no ponto dee impacto. Tecnologia de
entressola Biomecanicamente engenhari
aria resiste estresse pronação
aliviando nas articulações do tornozelo
lo e joelho. Este produto tem
garantia direto do fabricante.

PAR

60

PAR

50

PAR

60

PAR

60

30

onado em poliéster e pés em
Par de meião para futebol confeccion
algodão, tamanho adulto, com 02 elás
lásticos (sendo 01 na parte
inferior e 01 na superior).

PAR

100

31

tebol de campo. Cartão para
Cartão para árbitro oficial para futeb
árbitro oficial para futsal.

UND

10

32

Jogo Rede esportiva para campo societ
iety.

UND

10

UND

10

UND

10

UND

10

33
34
35

Par de redes para basquete, oficial,
l, confeccionada em fios de
seda fio 4mm
Par de redes para futebol de campo,
o, oficial, confeccionada em
fios de nylon 04 mm.
nfeccionada em fios de nylon
Par de redes para futsal, oficial, confe
04 mm 10
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36
37

38

m nylon, Dimensão: 1,00 x
Rede de vôlei de praia - oficial, em
8,50m, malha: 10 x 10cm e fio 2mm
ada em fios de nylon 02 mm,
Rede de voleibol oficial, confeccionada
com 02 faixas em PVC com costura.
Rede esportiva para futebol de camp
po – oficial, confeccionada
com fio de polipropileno (seda), com
om 4 mm trançado, malha
16x16cm. Vista frontal7,50x2,50m, vvista lateral 2,5x2,0x0,85,
com tratamento UV

UND

6

UND

5

UND

6

39

Rede esportiva para futebol de salão
lão – oficial, confeccionada
com fio de polipropileno (seda), com
om 4 mm trançado, malha
12x12cm. Vista frontal 3,20x2,10m, vist
ista lateral 2,1x1,0x0,60.

UND

6

40

tebol de Salão, em 4 fio, com
Rede Oficial (3,20 x 2,10)m para Futeb
2mm de espessura e seda malha (14x15)
5)cm Par

UND

6

UND

5

UND

5

41

42

Rede Oficial de Futebol de Campo, em Fio de seda com 6mm de
espessura e malha (10x10cm)
Rede para sombreamento (60 a 880%)de quadra de tênis,
confeccionada em polietileno, com fa
faixa nas laterais e ilhoses
espaçados a cada 01mt no cumpriment
ento e a 0,50mt nas laterais.
Medida - 20x3mt

43

0,60 cm de profundidade, em
Trave gol Mirim -1,00 A x 1,5 L e 0,6
ferro de 2" – galvanizado

UND

10

44

Apito - oficial de árbitro, inox, du
durável, com cordão para
pescoço, tamanho oficial, indicado para
ra arbitragem esportiva,

UND

10

45

Apito confeccionado em plástico, resis
sistente, durável, com cordão
para pescoço, tamanho oficial, indicado
do para arbitragem esportiva,
na cor preta.

UND

10

46

Antena para rede de voleibol oficial,
l, confeccionada em fibra de
vidro Par

UND

10

47

Aparador de chute reto na cor var
variada, couro sintético 30
cmx20cmx8cm com encaixe anatômico
co em velcro para o braço

UND

20

48

Marcação de arena de futebol de aareia, em nylon, modelo:
beach soccer

UND

20

49

Marcação de quadra de voleibol dee praia, em nylon, modelo:
beach voley

UND

20

50

úmeros 0 a 31, tam. 38 x 22
Placar Manual - Estojo de PVC - Núm
cm, Modalidades: Futsal, Campo, Vôlei,
lei, Ping Pong

UND

6

51

bono com 3", acompanhando
Poste de voleibol em tubo de aço carbo
de catraca e roldana com altura ofici
ficial, com 3 regulagem de
categoria masculino, feminino e juvenil.
il.

UND

10

VA
VALOR TOTAL R$

Av. Oceânica, nº 2994 – Abrolhos I – No
Nova Viçosa – Estado da Bahia – CEP: 45920-000-Tel.: (73) 3208-1124

Págin
gina 24 de 57

Itens

Lote Nº 07 – Material Musica
ical - Secretaria Municipal de Assistência Social
Valor
Descrição
Unid Quant. Un

01

as aaté 4 campânulas de ferro,
Agogô. Instrumento composto de duas
ou dois cones ocos e sem base, de tama
manhos diferentes, de folhas UND
de Flandres, ligados entre si pelas vértice
tices.

10

02

Atabaque. Constitui-se de um tambor
or cilíndricoou ligeiramente
cônico, com uma das bocas coberta dde couro de boi, veado ou UND
bode.

10

03

ara em arco, de madeira ou
Berimbau. É constituído por uma vara
verga, com um comprimento aproxima
mado de 1,50 metros a 1,70
metros e um fio de aço (arame) presoo nas extremidades da vara.
UND
Na sua base, é amarrada uma cabaçaa ((Lagenariasiceraria) ou um
coité (da planta Crescentiacujete), send
endo mais comum a cabaça
com o fundo cortado, que funciona como
mo caixa de ressonância.

20

04

Caxixi. È um instrumento idiofone do tipo chocalho, de origem
africana. É um pequeno cesto de palh
alha trançada, em forma de UND
campânula

20

05

imadamente 40 cm,com uma
Vareta. Vareta de madeira de aproxima
extremidade um pouco grossa. Norma
malmente feita de biriba ou UND
bambu.

20

Valor
Total

VA
VALOR TOTAL R$

LOTE Nº 08 – Material para Premiaçõ
ções esportivas - Secretaria Municipal de Assistência Soci
ocial
Itens Descrição

Unid

Quant.

01

Medalha redonda fundida em liga me
metálica de zamak, com 79
mm de diâmetro, gravada com os dize
izeres “honra ao mérito” em
baixo relevo e com gravura de águia e uum ramo em alto relevo na
parte inferior. Espessura de 3 mm. M
Metalizada na cor dourada,
prata ou bronze. Suporte para fita co
com 2,5 cm de largura. A UND
medalha pode vir acompanhada de fita de cetim nas cores azul,
vermelha, branca ou verde com 2,55 ccm de largura ou fita de
gorgorão nas cores azul, azul-branco-vvermelha ou verde-amarela
com 2,5 cm de largura

60

02

Medalha redonda fundida em liga m
metálica de zamak, com o
tamanho de 40 mm por 40 mm de diâm
iâmetro e centro liso com 25
mm de diâmetro. Com tocha no centroo ccom descrição de Honra ao
Mérito em baixo relevo, no lado esquerd
erdo vazado e no lado direito
UND
com dois frisos. Espessura de 3 mm.. M
Metalizada na cor dourada,
prata ou bronze. Suporte para fita co
com 1,5 cm de largura. A
medalha pode vir acompanhada de fita de cetim nas cores azul,
vermelha, branca ou verde com 1,5 cm dde largura.

60
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03

Medalha redonda fundida em liga m
metálica de zamak, com o
tamanho de55 mm de diâmetro e cen
centro liso com 35 mm de
diâmetro. Medalha vazada e com textura
tura nas bordas. Espessura de
3 mm. Metalizada na cor dourada, prat
rata ou bronze. Suporte para
UND
fita com 2,5 cm de largura. A medalha
ha pode vir acompanhada de
fita de cetim nas cores azul, vermelha,
ha, branca ou verde com 2,5
cm de largura ou fita de gorgorão nas cores azul, azul-brancovermelha ou verde-amarela com 2,5 cm
m de largura.

60

04

medindo 43mm, com fita de
Medalhas confeccionadas em metal, me
UND
cetim, para premiação de 1º lugar

100

05

medindo 43mm, com fita de
Medalhas confeccionadas em metal, me
UND
cetim, para premiação de 2º lugar

100

06

Medalhas confeccionadas em metal, me
medindo 43mm, com fita de
UND
cetim, para premiação de 3º lugar

100

07

08

09

10

11

12

13

Taça com 54 cm de altura. Copa em m
metal com 35 cm de largura
a partir das alças com metalizada na ccor dourada. Base redonda
com 27 cm de largura em polímero na cor preta. Anel e suporte
em metalização na cor dourada. Plaqueta
eta em latão para gravação
tampa em metal com 31 cm
Taça com 86 cm de altura. Copa e tam
de largura a partir das alças com metali
alizada na cor dourada. Base
octogonal com 26 cm de largura em m
metalização na cor dourada.
Anel e suporte em metalização na corr ddourada. Plaqueta em latão
para gravação. Estatueta intercambiável.
el.
Troféu com 39 cm de altura, com bbase oval com 22 cm de
largura em polímero na cor preta, com
m acabamento metalizado na
cor dourada na tampa. Sobre esta base
se um suporte metalizado na
cor dourada e uma estatueta superior fix
fixa de goleiro. Plaqueta em
latão para gravação. Demais compone
onentes metalizados na cor
dourada.
Troféu com 45 cm de altura, com bbase oval com 22 cm de
largura em polímero na cor preta, com
m aacabamento metalizado na
cor dourada na tampa. Sobre esta base
se um suporte metalizado na
cor dourada e uma estatueta superiorr fi
fixa de jogador de futebol.
Plaqueta em latão para gravação
ão. Demais componentes
metalizados na cor dourada.
Troféu com 46 cm de altura, com bbase oval com 22 cm de
largura em polímero na cor preta, com
m aacabamento metalizado na
cor dourada na tampa. Sobre esta base
se um suporte metalizado na
cor dourada. estatueta superior intercam
ambiável. Plaqueta em latão
para gravação. Demais componentes me
metalizados na cor dourada.
Troféu com 47 cm de altura, com base
ase octogonal com 10 cm de
largura em polímero na cor preta. So
Sobre esta base um suporte
metalizado na cor dourada e acima uma
ma coluna em forma de cano
metalizado na cor dourada. Sobre esta
sta coluna uma taça fechada
metalizada na cor dourada com a largu
rgura superior de 15,5 cm a
partir das alças. Estatueta superior int
intercambiável. Plaqueta em
latão para gravação. Demais compone
onentes metalizados na cor
dourada.
Troféu com altura de 153 cm, basee ooctogonal com 26,5 cm de
largura em polímero na cor preta, do
dois estágios com bases de
madeira, taça metalizada na cor dourad
ado com 44 cm de largura a
partir das alças. Tampa da taça e alçass m
metalizadas na cor dourada.
Estatueta intercambiável. Quatro colunas composta por
componentes na cor dourada. Plaqueta
eta em latão para gravação.
Uma estatueta de honra ao mérito (deusa
usa da Vitória) fixa na base e
cinco águias fixas no estágio em base de madeira.

UND

10

UND

10

UND

10

UND

10

UND

10

UND

10

UND

10
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14

15

16

Troféu com altura de 167 cm, basee ooctogonal com 26,5 cm de
largura em polímero na cor preta, do
dois estágios com bases de
madeira, taça metalizada na cor dourad
ado com 44 cm de largura a
partir das alças. Tampa da taça e alçass m
metalizadas na cor dourada.
UND
Estatueta intercambiável. Quatro colunas composta por
componentes na cor dourada. Plaqueta
eta em latão para gravação.
Uma estatueta de honra ao mérito (deusa
usa da Vitória) fixa na base e
cinco águias fixas no estágio em base de madeira.
Troféu com altura de 180 cm, basee ooctogonal com 26,5 cm de
largura em polímero na cor preta, do
dois estágios com bases de
madeira, taça metalizada na cor dourad
ado com 44 cm de largura a
partir das alças. Tampa da taça e alçass m
metalizadas na cor dourada.
UND
Estatueta intercambiável. Quatro colunas composta por
componentes na cor dourada. Plaqueta
eta em latão para gravação.
Uma estatueta de honra ao mérito (deusa
usa da Vitória) fixa na base e
cinco águias fixas no estágio em base de madeira
Troféu com altura de 34 cm, base qquadrada com 7,60 cm de
largura em polímero na cor preta. Taç
aça metalizada na cor prata
com 12 cm de largura a partir das alças.
as. Tampa metalizada na cor UND
dourada. Estatueta intercambiável. P
Plaqueta em latão para
gravação.
V
VALOR TOTAL R$

10

10

10

LOTE Nº 09 – Secretaria Mu
Municipal de Assistência Social - Material Auxiliar
Itens

01

Descrição

Unid

Aparelho de Pressão Arterial Digit
igital Automático de Pulso
Indicador de hora e data e indicador de carga de bateria; Possuir,
aproximadamente, 100 memórias, divid
vididas em, no mínimo, duas
zonas;Medidor de pressão e pulsaçã
ção; Método de medição:
oscilométrico; Circunferência do pulsoo de aproximadamente: 13,5
a 22,0 cm; Infla e desinfla automatic
ticamente; Munhequeira de und
poliéster de fácil ajuste e velcro resisten
tente; Visor de cristal líquido
de fácil visualização; Garantia de 2 an
anos para o aparelho e de 3
meses para a munhequeira; Manual de instruções em português;
Registro Anvisa e certificação do Inm
Inmetro; Faixa de medição;
Pressão: 40 ~ 250 mmHg; Pulsação: 400 ~ 199 batimentos/minuto.

Quant.

Valor
Un

Valor
Total

5

VALOR TOTAL R$

ortivo - Secretaria Municipal de Assistência Social
Lote nº 10 – Material Espor
Itens

01

Descrição

Unid

Mesa de tênnis, tamanho oficial, comp
mpleta, modelo 15mm, com
pés confeccionados em madeira maci
aciça e dobráveis, medidas
padrões da ITTF, dimensões 0,76x1,525
525x2,74m, tampo de 15mm
com acabamento em massa e primerr aazul ou verde com linhas und
demarcatórias branca. Garantia de 03 m
meses Contendo 02 raquetes
tipo confeccionadas em madeira com rrevestimento em borracha
lisa dos dois lados, mais e rede e suporte
rte para rede cada jogo.

Quant.

Valor
Un

Valor
Total

6

Av. Oceânica, nº 2994 – Abrolhos I – No
Nova Viçosa – Estado da Bahia – CEP: 45920-000-Tel.: (73) 3208-1124

Págin
gina 27 de 57

02

Raquete de pingpong. Raquete dde Madeira Profissional
Emborrachada com Capa Protetora..
kit com 2 unidades und
.Tamanho Aproximado: 25cm de compr
primento x 15cm de Largura

20

V
VALORT TOTAL R$

1.3 - JUSTIFICTIVA

A Aquisição de material esportivo, instrument
entos musicais e materiais auxiliar, para atendimento e dos
d
serviços, benefícios, programas e projetos edu
ducacionais e socioassistenciais é de suma importância.
ia.
Considerando a necessidade dos referidos materiai
iais serão utilizados nas aulas de Educação Física nas Unidad
ades
Escolares da Rede Municipal de Ensino de Novaa V
Viçosa;
Considerando que os jogos escolares configuram--se em uma ferramenta pedagógica que valoriza a prática es
esportiva
escolar e contribui para a construção da cidadania
ia dos jovens alunos-atletas de forma educativa e democrática
ica.
Visa o aumento do vínculo aluno-atleta com a esco
scola, contribuindo na diminuição da evasão escolar, além de
possibilitar a identificação de novos talentos espor
ortivos;
Considerando que a quantidade de materiais esport
ortivos cotados atenderá as Unidades Escolares num período
do de 12
(doze) meses;
No intuito de atender as demandas necessáriass ddo Bloco de Proteção Básico, sendo: o Serviço de Con
onvivência e
Fortalecimento de Vínculos – SCFV, segundo
do a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais,
s, u
um serviço
realizado com grupos, organizado de modo a pprevenir as situações de risco social, ampliar trocas cult
ulturais e de
vivências, desenvolver o sentimento de pertença
ça e de identidade, fortalecer vínculos e incentivar a socia
cialização e a
convivência comunitária.
Considerando a Lei n 4.320/64, no artigo 71 “Con
onstitui fundo especial o produto de receita especificada qu
que por lei se
vinculam a realização de determinados objetivoss oou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de ap
aplicação”. O
recurso para a aquisição dos itens será pelo Fundo
do Municipal da Assistência Social, através cofinanciamento
to do FNAS e
FEAS dos Blocos de Proteção Básica.
A Ação Social tem se preocupado em atender aoo ccrescimento das ações do Município, que se refletem noss eexpressivos
resultados obtidos quanto à eficiência administrativ
ativa.
2. CRITÉRIO DE JULGAMENTO.
2.1. O critério de julgamento das propostas será o dde MENOR PREÇO POR LOTE, conforme o termo de refe
referência.
3. ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA
A EXECUÇÃO.
3.1. A administração e fiscalização da execução
ção do objeto será administrada pelo órgão gerenciador e pelo setor
competente para acompanhar, fiscalizar e conferir
rir o objeto desta licitação.
4. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:
Além das especificações acima, deverão ser obse
servadas as prescrições a seguir, todas condicionantes da aceitação
ac
da
proposta apresentada:
4.1 – Não serão aceitos produtos em desacordo com as especificações constantes do presente Termo de Refer
ferência;
4.2 – Prazo de validade da proposta não deveráá sser inferior a 60 dias;
4.3 – Nos preços cotados deverão estar inclusos to
todos os custos para o fornecimento do material contratado.
4.4 – Deverá a empresa licitante seguir todas as no
normas constantes do edital e seus anexos.
Nova Viçosa/BA, 26 de Abril de 2019.
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ANEXO II
PREGÃO PRESENCIAL P
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 133-2019

CR
CREDENCIAMENTO
Em
atendimento
ao
exigido
no
pprocesso
de
licitação
supra,
credenciamos
o
Sr.
_________________________________________
______________________,
carteira
de
identidade
___________________________, para represent
entar esta empresa, no referido processo, com plenos po
poderes para
apresentar proposta, juntar documentos, renuncia
ciar ao direito de recurso, assinar atos e termos, tomar deli
eliberações e
prestar quaisquer esclarecimentos que se fizerem nnecessários.
OBS:
1) Este Suplemento deverá vir acompanhado de có
cópia autenticada de cédula de identidade do seu beneficiári
ário, de cópia
autenticada do contrato social, caso não seja aprese
esentado à Comissão o seu original.
2) Quando o representante for sócio da empresa
sa licitante, poderá ser apresentada, em substituição ao doc
ocumento de
credenciamento supracitado, cópia autenticada ddo contrato social onde conste poder de representação,, o
ou Registro
Comercial (no caso de empresa individual) acompa
panhado de cópia autenticada da cédula de identidade.
3) Este documento só terá validade com firmaa rreconhecida no cartório.
Assinatura: _______________________________
_____
CARIMBO DA EMPRESA COM ENDEREÇO E CNPJ: _____________________________
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ANEXO III
PREGÃO PRESENCIAL P
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 133-2019

Ao(s)
MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA-BA
Prezados Senhores,

Nos termos do inciso VII do art. 4º da Lei 10.5
.520, de 15 de julho de 2002, declaramos sob as penas da lei, que a
licitante
______________________________
____________,
inscrita
no
CNPJ/MF
sob
o
nº.
________________________________, situadaa à ______________________________________,cumpree p
plenamente
os requisitos de habilitação previstos para o Pregã
egão Presencial/Registro de Preços em referência, e que está
stá ciente das
penalidades previstas no art. 7º do referido diplom
ma legal.
Local e data
_________________________________________
___
Nome e Cargo do Representante da Licitante
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ANEXO IV
PREGÃO PRESENCIAL P
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 133-2019

DECLARAÇÃO DE MICROEM
EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo da
das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que
ue a empresa
________________________________________
(denominação
da
pessoa
jurídica),
CN
CNPJ
nº.
___________________________ é Microempres
resa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do enqu
nquadramento
previsto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer
er na íntegra,
estando apta, portanto, a exercer o direito da pre
preferência como critério de desempate no procedimento lic
licitatório do
Pregão Presencial/Registro de Preços n°. _______
______, realizado pelo(s) MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOS
SA-BA, que
não se inclui nas condições estabelecidas no § 4ºº ddo art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006.
Local e data.
Nome do representante
RG n°. ________________________
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ANEXO V
PREGÃO PRESENCIAL P
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 133-2019
DECLARAÇÃO
Ao(s)
UNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO
MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA-BA, FUN
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS.
Prezados Senhores,
Em atenção ao Pregão acima referenciado,
o, declaramos que:
1 – Concordamos com as disposições do Pregão e seus anexos.
2 – O prazo de validade dos preços e condições co
constantes da presente proposta é de 60 (sessenta) dias corrid
ridos.
3 – Caso declarado vencedora tem condições de prestar os serviços do objeto licitado, IMEDIATAMEN
NTE, após a
ordem do MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA-BA
BA, por escrito.
4 – Acataremos as Normas Administrativas e Inst
nstruções de Segurança, Meio Ambiente e Saúde vigentes no município
de Nova Viçosa/BA.
5 – Temos pleno conhecimento das condições gera
erais e locais onde será fornecido o objeto licitado, tais como
o legislação,
condições de transporte, vias de acesso, mão-de-ob
obra local, etc.
Na hipótese de nossa Empresa sair vencedora na Licitação em referência, informamos a seguir o(s) repre
presentante(s)
legal(is) para a assinatura do Instrumento Contratu
atual, bem como as demais informações para cadastramento:
CNPJ: _______________ Inscr. Estadual:
l: ____________ Inscr. Muncipal: ___________ Endereço
ço Completo,
com CEP: __________________________
______________________
Telefone(s): _______________ Telefax:: __
________________ E-mail: ________________ Nome daa pessoa que
deverá ser contatada: __________________
____________
Nome

da

pessoa

p/assinatura

do

contrato

(Repres.):

_______________________Cargo:_______
___________________________________
Banco______________________________
______ Código __________.
Agência____________________________
_______ Código __________.
Conta Corrente nº. ____________________
____ dv ____ (dígito verificador).
Local e data
Nome e Cargo do Representante da empresa
Nome da empresa
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ANEXO VI
PREGÃO PRESENCIAL P
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 133-2019

DECLARAÇÃ
ÃO DE TRABALHO DO MENOR

Declaro para fins de prova junto aos MUNICÍPIO
IO DE NOVA VIÇOSA-BA nos termos do inciso V do Art
Art. 27 da Lei
8.666/93, que a empresa _______________
________________________, inscrita no CNPJ/MF ssob o nº.
__________________________________, situad
uada ____________________________, não emprega em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre menores de dezoit
oito anos e, em qualquer trabalho, menores de dezesseis ano
nos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.
Local e data

Nome e Cargo do Representante da Licitante

Av. Oceânica, nº 2994 – Abrolhos I – No
Nova Viçosa – Estado da Bahia – CEP: 45920-000-Tel.: (73) 3208-1124

Págin
gina 33 de 57

ANEXO VII
PREGÃO PRESENCIAL P
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 133-2019
MODELO D
DE PROPOSTA FINANCEIRA
DADOS DA PROPONENTE

Preenchimento pelo Proponente

Razão Social
CNPJ
Endereço, nº, Bairro, Cidade / UF
Telefone/Fax
E-mail da proponente
Dados Bancários
Banco / Agência / Conta Corrente

/

/

Representante Legal / Procurador

Nome, Nacionalidade, Estado Civil, Id
Identidade, CPF,

(para assinatura do contrato)

Cargo na Empresa proponente

ESPORTIVO – Secretaria Municipal de Educação.
Lote nº 01 – MATERIAL ES
ITENS
1
2
3
4
5
6

7

8

DESCRIÇÃO
O
Rede de voleibol oficial, confecciona
nada em fios de nylon 02
mm, com 02 faixas em PVC com costu
stura.
Par de redes para futsal, oficial, co
confeccionada em fios de
nylon 04 mm
l, cconfeccionada em fios de
Par de redes para basquete, oficial,
seda fio 4mm
Bola de Vôlei oficial confeccionada
ada em Poliuretano, com
diâmetro entre 65-67cm, peso entre:: 2260-280g, Câmara Butil
ou Arbility, matrizada, miolo removíve
ível e lubrificado.
Bola de Basquete oficial, confecciona
nada em Borracha, com
diâmetro entre 75-78cm, peso entre: 60
600-650g, Câmara Butil
ou Arbility,matrizada, miolo removível
vel e lubrificado.
Bola de futebol de campo nº 04,, cconfeccionada em PVC,
diâmetro entre 64-66 cm, peso entre:
e: 360-390g, Câmara Butil
ou Arbility, costurada, miolo removíve
ível e lubrificado.
Bola de Futebol de campo ofic
ficial confeccionada em
Poliuretano, diâmetro entre 68-70 cm
cm, peso entre: 420-445g,
Câmara Butil ou Arbility, costurada
da em 12 gomos, miolo
removível e lubrificado.
Bola de Futsal oficial confeccionadaa eem Poliuretano, diâmetro
entre 62-64 cm, peso entre: 410-4430g, Câmara Butil ou
Arbility, costurada em 12 gomos
os, miolo removível e
lubrificado.

UN

QUANT.

UNID

50

UNID

100

UNID

30

UNID

70

UNID

60

UNID

30

UNID

30

UNID

150
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9

10
11
12
13

Bola de Futsal oficial confeccionadaa eem Poliuretano, diâmetro
entre 55-59cm, peso entre: 350-380g,, C
Câmara Butil ou
Arbility, costurada em 12 gomos, miolo
iolo removível e
lubrificado.
Bola de Handebol H1 oficial confe
nfeccionada em Borracha,
diâmetro entre 49-51cm, peso entre:: 2230-270g, Câmara Butil
ou Arbility, costurada, miolo removíve
ível e lubrificado.
nfeccionada em Borracha,
Bola de Handebol H2 oficial confe
diâmetro entre 54-56cm, peso entre:: 3325-400g, Câmara Butil
ou Arbility, costurada, miolo removíve
ível e lubrificado.
co dimensões: 65 cm de
Bambolê/Arco Infantil de Plástico
diâmetro x 2 cm de espessura com cone
onexão de 10 cm.
Petecas

UNID

150

UNID

150

UNID

150

UNID

300

UNID

100

VALOR TOTAL R$

RTIVO AUXILIAR – Secretaria Municipal de Educação
o
Lote nº 02 – MATERIAL ESPORT
ITENS
01

02

03
04
05
06

DESCRIÇÃO
O
onfeccionadas em Poliéster
Jogo de Camisa, com 18 peças, conf
100%, sistema de absorção Dry, num
umeradas sequencialmente,
cores a serem definidas pela Prefeitura.
ra.
Jogo de Calção, com 18 peças, confec
feccionados em Poliéster
100%, elástico na parte da cintura, part
arte interna contendo
sunga também em poliéster. Cores a se
serem definidas pela
Prefeitura.
Camisas de goleiro, confeccionada em Poliéster 100%,
sistema de absorção Dry, numerada, co
cores a serem definidas
pela Prefeitura.
Calção de goleiro confeccionadas em Poliéster 100%, elástico
na parte da cintura, almofadado nas late
laterais, Cores a serem
definidas pela Prefeitura.
Bolsa de uniformes, confeccionado em Poliéster e duas alças
na parte superior com medida de 65cm
cm de altura e 20cm de
profundidade.
ionado em poliéster e pés
Par de meião para futebol, confeccio
em algodão, tamanho adulto, com 02 el
elásticos (sendo 01 na
parte inferior e 01 na superior).

UN

QUANT.

UNID

80

UNID

80

UNID

80

UNID

80

UNID

100

UNID

300

Valor
Un

Valor
total

Valor Total R$

Lote nº 03 – Material para Premi
miações Esportivas – Secretaria Municipal de Educação
ITENS

DESCRIÇÃO
O

UN

QUANT.

01

Taça com 54 cm de altura. Copa eem metal com 35 cm de
largura a partir das alças com metaliza
izada na cor dourada. Base
redonda com 27 cm de largura em pol
olímero na cor preta. Anel
e suporte em metalização na cor dou
ourada. Plaqueta em latão
para gravação

UNID

50
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02

03

04

05

06

07

08

09
10
12
13

Troféu com 45 cm de altura, com bbase oval com 22 cm de
largura em polímero na cor preta, com
om acabamento metalizado
na cor dourada na tampa. Sobree esta base um suporte
metalizado na cor dourada e uma es
estatueta superior fixa de
jogador de futebol. Plaqueta em latão
tão para gravação. Demais
componentes metalizados na cor doura
rada.
Troféu com altura de 34 cm, base qu
quadrada com 7,60 cm de
largura em polímero na cor preta. Taça
aça metalizada na cor prata
com 12 cm de largura a partir das alça
lças. Tampa metalizada na
cor dourada. Estatueta intercambiável.
el. Plaqueta em latão para
gravação.
se redonda com 21 cm de
Troféu com 59 cm de altura, base
largura em polímero na cor preta. Sob
obre esta base um suporte
metalizado na cor dourada e um anel
el metalizado na cor prata.
Taça com 33 cm de largura a partir das alças metalizada na cor
dourada. Tampa metalizada na ccor dourada. Estatueta
intercambiável. Plaqueta em latão para
ra gravação
Troféu com 54 cm de altura, base
se redonda com 21 cm de
largura em polímero na cor preta. Sob
obre esta base um suporte
metalizado na cor dourada e um anel
el metalizado na cor prata.
Taça com 33 cm de largura a partir das alças metalizada na cor
dourada. Tampa metalizada na ccor dourada. Estatueta
intercambiável. Plaqueta em latão para
ra gravação
Medalha redonda fundida em liga m
metálica de zamak, com o
tamanho de 40 mm por 40 mm de diâ
diâmetro e centro liso com
25 mm de diâmetro. Com tocha noo ccentro com descrição de
Honra ao Mérito em baixo relevo, no lado esquerdo vazado e
no lado direito com dois frisos.. Espessura de 3 mm.
Metalizada na cor dourada, prata ouu bbronze. Suporte para fita
com 1,5 cm de largura. A medalha po
pode vir acompanhada de
fita de cetim nas cores azul, vermelha,
a, branca ou verde com 1,5
cm de largura.
Medalha redonda fundida em liga m
metálica de zamak, com o
tamanho de 55 mm de diâmetro e cen
centro liso com 35 mm de
diâmetro. Medalha vazada e com textu
xtura nas bordas. Espessura
de 3 mm. Metalizada na cor dourada,
da, prata. Suporte para fita
com 2,5 cm de largura. A medalha po
pode vir acompanhada de
fita de cetim nas cores azul, vermelha,
a, branca ou verde com 2,5
cm de largura ou fita de gorgorão nas
as cores azul, azul-brancovermelha ou verde-amarela com 2,5 cm de largura.
metálica de zamak, com o
Medalha redonda fundida em liga m
tamanho de55 mm de diâmetro e cen
centro liso com 35 mm de
diâmetro. Medalha vazada e com textu
xtura nas bordas. Espessura
de 3 mm. Metalizada na cor dourada,
a, bbronze. Suporte para fita
com 2,5 cm de largura. A medalha po
pode vir acompanhada de
fita de cetim nas cores azul, vermelha,
a, branca ou verde com 2,5
cm de largura ou fita de gorgorão nas
as cores azul, azul-brancovermelha ou verde-amarela com 2,5 cm de largura.
Placa retangular em alumínio na cor dourada com borda em
alto relevo, com medida 18x13cm, com
om estojo.
prendedor metálico, com
Prancheta em MD, tamanho ofício,, pr
os cantos arredondados , DIMENSÕES
ES 235 X 345 X 3 MM
Cortiça, com cordão para
Apito em Metal, com bolinhas em C
facilitar o transporte
Kit com 3 cartões para Árbitro (11 aamarelo, 1 vermelho e 1
azul) com escalte para anotação no vers
erso

UNID

60

UNID

60

UNID

20

UNID

40

UNID

250

UNID

250

UNID

250

UNID

15

UNID

100

UNID

50

UNID

50
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14
15

16

VC, Medidas:
Cones de Agilidade , em plástico PVC
23,5x15x15cm
Cones de Agilidade , em plástic
stico PVC, Medidas: 50
x26,5x26,5cm
Bomba para encher bolas, corpo forja
rjado em plástico
resistente, suporte da mão em plásticoo rreforçado tipo “T”, bico
para encher bola, com com uma mangu
ngueira extensora,
tamanho: 29,5 cm X 4 cm

UNID

100

UNID

100

UNID

50

VALOR TOTAL R$

Itens
01
02
03
04

05

06

07

08

09

Lote Nº 04 – Material Esportivo e pa
para Ginástica – Secretaria Municipal de Assistência Soci
cial
Valor
Valor Un
Descrição
Unid.
Quant.
Total
Bambolê em plástico resistente, com 80
80cm de diâmetro
und
80
Bastão – para atividade da 3ª idadee ((em madeira de 1,18mts
und
plastificados com ponteira de borracha)
Bastão Pvc Exercícios – Medidas: 1m,, ccom 2kg
tica Mini Jump Profissional
Cama Elástica (jump) – Cama Elástica
150kg, com 6 pés de sustentação, com
m 32 molas em aço 100%
poliéster
Caneleira/Tornozeleira 1kg área de contato emborrachada,
com pesos em chumbo, Fechamento ppor sistema de velcro de
alta durabilidade c/ abas mais long
ngas, para exercícios de
fortalecimento muscular e Reabilitação
Caneleira/Tornozeleira 0,5kg, área de contato emborrachada,
com pesos em chumbo, Fechamento ppor sistema de velcro de
alta durabilidade c/ abas mais long
ngas, para exercícios de
fortalecimento muscular e Reabilitaçãoo P
Par

20

und

20

und

10

und

10

und

10

Capacete de karatê com grade re
removível fabricado em
ecocouro com enchimento de borrachaa e fechamento com velcro und
nas cores vermelha e azul

15

função: proteção da coluna
Cinto de tração elástica com dupla fun
vertebral durante a realização de exerc
rcícios com sobrecarga da
coluna e vertebral e exercício para ganh
anho de força e resistência
muscular, para trabalhar arranque e ex
explosão em esportes que
exigem agilidade e, ainda, ser us
usado em trabalhos de
recuperação e condicionamento físic
ísico. Composto por 04
Und
elásticos e dispositivo de segurança em
m caso de ruptura., 01 par
de manoplas para trabalhos de membro
bros superiores, 01 par de
tornozeleiras para membros inferiores,
s, ccom todos os itens do kit
são compostos por um sistema de argola
olas e mosquetões de metal
que possibilitam o \”quick-release\” a troca de acessórios
durante o treinamento.
Colchonete cor preta apropriado paraa aatividade física, revestido
em vinilona KP 400, densidade 28 com medidas aproximadas
de: Comprimento 100cm X Largura 660cm X altura 3cm Und Und
Exercitador Elástico intensidade leve (Thera Band)
cumprimento 1,5mt e largura aproximad
ada de 14cm, cor amarela.

10

40

10

Cones – Grande – tamanho: 75 cm

und

30

11

Cones – Médio – tamanho: 50 cm em PV
PVC

und

30

12

Cones – Pequeno – tamanho: 23 cm em
m PVC

und

30
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13

ador (digital ou mecânico),
Corda de pular em PVC, com contado
sistema de rolamento nas manoplas, co
com medidas entre 275 e und
290cm, manoplas ergonômicas e em maaterial macio (espuma) .

30

14

Corda de sisal torcida, com punho

und

30

15

Corda elástica – Comprimento: 6 mts,
s, ddiâmetro: 6mm

und

30

16

edidas: 10 m comprimento
Corda multifilamento trançada – Med
und
e espessura de 8 mm

30

17

Corda nylon – saltitamento – para ativid
ividade da terceira idade

und

30

18

Nylon e polipropileno.
Escada de Agilidade – Material:: N
Und
Tamanho: 4m (8 degraus).

10

19

Escada De Chão, Em Eva Para Treinam
amento Funcional6m

und

10

20

Exercitador Elástico intensidade Média (Thera Band)
Und
cumprimento 1,5mt e largura aproximad
ada de 14cm, cor varaida.

15

21

Extensor
Elástico
Para
Exerc
ercícios
Ginástica
E
MusculaçãoMaterial do Elástico: Pro
Produzido em látex, que
und
garante maior durabilidade sem perder
er a elasticidade Tamanho
do Elástico: 1.20cmcores variadas

10

22

is iimpressas em amarelo e
Fita zebrada com faixas transversais
und
preto medindo 7cmx200m.

20

23

Halter 0,5kg tipo bola, fabricado em fferro fundido e revestido
und
por uma camada de vinil PVC colorida

10

24

Halter 1kg tipo bola, fabricado em ferro
rro fundido e revestido por
und
uma camada de vinil PVC colorida

10

25

Halter 2kg tipo bola, fabricado em ferro
rro fundido e revestido por
und
uma camada de vinil PVC colorida

10

26

rro fundido e revestido por
Halter 3kg tipo bola, fabricado em ferro
und
uma camada de vinil PVC colorida

10

27

ipômetro Científico Com
Kit de Avaliação Física – 01 Adip
terminais móveis que se adaptam à dob
obra Cutânea, aumentando
a precisão da medida; Leitura rápida e direta da dobra cutânea,
sem a necessidade de interpolação;; E
Escala de 0 a 60 mm,
resolução de 1 mm; Mola com pressão
são constante de 10 g/mm²
em qualquer abertura do compasso;; Fabricado em alumínio
injetado.; pinças que se ajustam auto
utomaticamente para uma
und
avaliação paralela da prega cutânea, en
enquanto as faces externas
com bordas arredondadas, proporcio
cionam conforto para o
paciente. Acompanha estojo para ttransporte – 01 Trena
Antropométrica sem Trava – 01 Esfig
figmoAneróide certificado
pelo Inmetro – 01 Estetoscópio com
m Ausculta Simples – 01
Lápis dermatográfico – 01 Caneta – 01 Calculadora – 01 disco
de IMC

4

28

P/piscina .Comprimento:
Macarrão Espaguete Flutuador P/
und
1,65m;- Diâmetro: 6,5cm Peso: 170g Flu
Flutuabilidade: 85Kg

60

29

reforçada com trama de
Mangueiras de borracha silicone,, re
Und
nylon/poliéster trançado, 3/4pol., uso do
doméstico e profissional.

50

30

E
E.V.A copolímero etileno
Placas de Tatame E.V.A
Und
acetano de vinila 1mx1m – 30mm, bicol
color vermelho e azul.

60

31

Presilhas para barra, em aço, medin
dindo 1 1/16 polegada ou
und
27mm

20
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32

33

34

Roda para exercícios abdominais – Utilizada para para
fortalecer a região do 39entíme
me, para alongamento,
und
fortalecimento muscular, Dimensões ap
aproximadas – 20x20x27
cm
Step para ginástica: confeccionado em PEAD (Poliestireno de
Alta Densidade) Especificações do Step: Superfície
antiderrapante, lavável, com, no mínimo
mo, 3 Regulagens de altura
und
( aproximadamente 12, 17 e 22cm), Pe
Peso aproximado: 3,5 kg,
Suporta 120kg ou mais, Dimensões mín
mínimas: 70 x 30 x 12 cm
(CxLxA). Peso: 3,5Kg
Trena 50 metros, de alta precisão,
ão, com sistema métrico
(39entímetro e milímetro) e em poleg
legada, modelo anatômico,
manivela para recolhimento da fita, ppino de fixação no solo, Und
extremidade da fita com gancho tipo ar
argola, largura entre 12 e
13mm.

5

10

5

35

mt, para medições das
Trena em fibra de vidro, 2mt,
circunferências do corpo, escalas impr
pressas em lado duplo da Und
fita em polegadas e centímetros, retrátil
til e com trava.

5

36

Exercitador Elástico intensidadee forte (Thera Band)
intensidade leve, cumprimento 1,5mtt e largura aproximada de und
14cm,

20

VALOR TOTAL R$

Lote Nº 05 – Material Esportivoo Auxiliar - Secretaria Municipal de Assistência Social
Itens

Descrição

Unidade

Quant.

01

dulto confeccionadas em
Calção de goleiro tamanho G adul
Poliéster 100%, elástico na parte da ccintura, almofadado nas und
laterais, Cores a serem definidas pela Pr
Prefeitura.

10

02

Camisas de goleiro tamanho G adu
dulto, confeccionada em
Poliéster 100%, sistema de absorçãoo D
Dry, numerada, cores a und
serem definidas pela Prefeitura.

10

03

Camiseta Atleta (corrida) - serigrafia,
a, 01 cor, malha leve

und

50

04

Coletes tamanho G, 100% poliéster, se
sendo 2cores variadas

und

20

05

Colete - Adulto - sublimado, frente e co
costa, malha cacharrel

und

40

06

Colete - Infantil - sublimado, frente e co
costa, malha cacharrel

und

80

07

08

Conjunto Uniforme esportivo Masc
sculino para futebol de
campo (infanto-juvenil), contendo 22 sh
shorts, 22 pares de meias,
und
22 camisas, confeccionados em tecido bbrilhante 100% poliéster
de ótima qualidade, nos tamanhos M cor e estampa a definir
Conjunto Uniforme esportivo Masc
sculino para futebol de
campo (jovens), contendo 22 shorts,
s, 22 pares de meia nos
tamanhos 34 a 44, 22 camisas, conf
onfeccionados em tecido und
brilhante 100% poliéster de ótima qua
ualidade, nos tamanhos a
definir cor e estampa a definir

Valor
Un

Valor
Total

5

6
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09

10

11

12

Conjunto Uniforme esportivo Masc
sculino para futebol de
campo contendo 22 shorts, 22 paress de meias, 22 camisas,
confeccionados em tecido brilhante 10
100% poliéster de ótima
qualidade, nos tamanho 12 - 16 anos
Conjunto Uniforme esportivo Masculin
ulino para futebol de salão
completo, no tamanho G, contendo 112 shorts e 12 camisas
confeccionados em tecido brilhante 10
100% poliéster de ótima
qualidade e 12 pares de meia
Jogo de Calção, com 18 peças tamanho
ho adulto, confeccionados
em Poliéster 100%, elástico na partee dda cintura, parte interna
contendo sunga também em poliéster.
r. C
Cores a serem definidas
pela Prefeitura.
Jogo de Camisa, com 18 peças
as tamanho G adulto,
confeccionadas em Poliéster 100%, sis
sistema de absorção Dry,
numeradas sequencialmente, cores a serem definidas pela
Prefeitura.

und

6

und

6

und

20

und

20

VALOR TOTAL R$

rtivo - Secretaria Municipal de Assistência Social
Lote Nº 06 - Material Esporti
Itens

Descrição

Unid

Quant.

01

cionada em Borracha, com
Bola de Basquete oficial, confeccio
diâmetro entre 75-78cm, peso entre: 60
600-650g, Câmara Butil ou und
Arbility, matrizada, miolo removível e lu
lubrificado.

5

02

Bola de futebol de campo nº 04,, confeccionada em PVC,
diâmetro entre 64-66 cm, peso entre:: 3360-390g, Câmara Butil ou und
Arbility, costurada, miolo removível e lu
lubrificado.

15

03

Bola de Futebol de campo oficial conf
nfeccionada em Poliuretano,
diâmetro entre 68-70 cm, peso entre:: 4420-445g, Câmara Butil ou und
Arbility, costurada em 12 gomos, miolo
lo removível e lubrificado.

15

04

05
06

Bola de futebol de campo, oficial
ial pró, costurada a mão,
confeccionada em micro fibra, 32 gomos, e com miolo
und
substituível e lubrificado, medindo de 68 a 70 cm de diâmetro,
com peso entre 410 e 450 gramas.
Bola de Futsal confeccionada em PU
PU, costurada a mão, com
miolo substituível e lubrificado, com
m 32 gomos, com diâmetro
und
entre 61 a 64 cm, peso entre 410 e 440
40 gramas, camara airbility,
modelo 500.
Bola de Futsal de microfibra, costurada
da, com miolo substituível. und

Valor
Un

Valor
Total

10

15
15

07

Bola de Futsal oficial confeccionadaa em Poliuretano, diâmetro
entre 55-59cm, peso entre: 350-380g,
g, Câmara Butil ou Arbility, und
costurada em 12 gomos, miolo removíve
ível e lubrificado.

15

08

Bola de Futsal oficial confeccionadaa em Poliuretano, diâmetro
entre 62-64 cm, peso entre: 410-430g,
g, Câmara Butil ou Arbility,
und
costurada em 12 gomos, miolo remov
ovível e lubrificado. 40 R$
82,93

15

09

Bola de Handebol H1 oficial conf
onfeccionada em Borracha,
diâmetro entre 49-51cm, peso entre: 23
230-270g, Câmara Butil ou und
Arbility, costurada, miolo removível e lu
lubrificado.

10
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10

onfeccionada em Borracha,
Bola de Handebol H2 oficial conf
diâmetro entre 54-56cm, peso entre: 32
325-400g, Câmara Butil ou und
Arbility, costurada, miolo removível e lu
lubrificado.

10

11

onfeccionada em Borracha,
Bola de Handebol H3 oficial conf
diâmetro entre 58-60cm, peso entre: 42
425-475g, Câmara Butil ou und
Arbility, costurada, miolo removível e lu
lubrificado

10

12

estireno ,tamanho– 38mm /
Bola de pingpong. Material- Poliest
und
(04cm)Branca – Lisa

40

13

ada em Poliuretano, com
Bola de Vôlei oficial confeccionad
diâmetro entre 65-67cm, peso entre: 26
260-280g, Câmara Butil ou und
Arbility, matrizada, miolo removível e lu
lubrificado.

10

14

Bola para voleibol, confeccionada eem PU, com 18 gomos,
matrizada, miolo removível, modelo 55500, diâmetro 65- 67cm, und
peso entre 260 a 280g

10

15

Bola suíça (pilates, bobath e treinamen
ento funcional)com75cm de
circunferência, cor Prataou azul , em
m borracha ultra resistente,
und
atóxico, com capacidade para suportar
rtar, no mínino 200kg, com
sistema antiestouro, antiderrapante.

15

16

Bola Suiça Peanut Feijão 100x45 Cm C
C/ Bomba - Live Up Pilates
und
ou similar. Material latex de alta resistên
tência, sistema anti estouro

15

17

Bola tênis – tubo com 03 (três)) bbolas confeccionadas em
borracha, superfície em feltro, comdiâm
âmetro entre 6,35 e 6.67 cm ,
pesando de 56 a 58 gramas aprovada
adas pela ITF – Federação und
Internacional de Tênis, em modelo para
ra ser usado em todo tipo de
superfície.

10

18

Bolas para jogos infantis de futsal,, ttamanho sub 13, termotec,
com 8 gomos, câmara airbility, miolo
olo removível e lubrificado, und
peso entre 350 e 380g, diâmetro ente 55 – 59cm.

15

19

Bola Volei Quadra Pro 7.0(tipoPenalty
alty). Descrição:Bola Oficial
de Volei, matrizada, com 16 gomos, con
onfeccionada em microfibra.
Aprovada pela Federação Interna
nacional de Voleibol FIVB,Características Principais:Nom
ome da Cor: BC-LJund
VDMaterial: MICROFIBRACâmara: A
AIRBILITYGomos: 16Peso
c/
Embalagem:Peso:
260-280Con
onstrução:
MATRIZADA
PUCódigo da Cor: 1790Miolo: SLIP SY
SYSTEM - REMOVIVEL E
LUBRIFICADOCircunferência: 65-67

10

20

Bola de Medicinebol com alça, 4kgg ddiâmetro entre 26 e 28cm,
sem costuras, emborrachada, resistente
te a impactos, possibilidade
de arremesso e quick no chão, alças la
laterais em fibra injetado - und
indicada para ganho de massaa corporal, flexibilidade,
fortalecimento e aulas especificas.

20

21

rtiva/ pneu de bicicleta,
Bomba para encher bola esporti
confeccionada em plástico, sistema ddupla ação, 01 mangueira und
extensora, 02 bicos (agulhas) rosqueávei
veis.

20

22

Luva de goleiro para futebol d
de campo, tamanho G,
confeccionada em PVC, com palma resi
esistente feita com composto
und
de borracha, fechamento com cinta de velcro de duplo alcance
envolvendo todo o pulso.

15
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23

Pares Luva de goleiro para futeboll d
de campo, tamanho P, M ,
G, confeccionada em PVC, com pa
palma resistente feita com
und
composto de borracha, fechamento com
om cinta de velcro de duplo
alcance envolvendo todo o pulso.

10

24

Caneleira de proteção(par), possuii uuma placa frontal leve e
resistente para uma proteção máxima,
a, suporte macio em EVA und
para maior conforto

20

25

26

27

28

29

Chuteira Futebol de Campo fabricada
ada com couro natural para
um encaixe perfeito e conforto durador.
r. Desenvolvida para uso em
superfícies de grama baixa. É acolch
lchoada nos lugares certos,
garantindo leveza e proteção contra
tra impacto. Parte superior
(cabedal) em couro natural;. Travass ppara uso em grama baixa
úmida, mas não lamacenta. Base dde TPU garante leveza,
durabilidade e conforto para jogarr em superfícies naturais;
Acolchoamento de couro no calcanh
anhar proporciona conforto
durador; Palmilha em EVA garan
rante suporte do arco e
amortecimento; Ranhuras flexíveis no aantepé proporcionam maior
mobilidade. Produto de excelente qualid
lidade.
Chuteira Futsal: Em material resistent
ente com detalhe na biqueira
em camurça; Entressola: EVA injetadoo e lixado; Solado: Borracha
(não marca o piso e promove maior ade
derência); Lingueta: Macia e
flexível; Palmilha: EVA forrada e in
injetada; conforto e maior
aderência ao calçado; Forro Têxtil
xtil: Interno com reforço
acolchoado no calcanhar para prote
oteção e conforto; Ajuste:
Cadarço simétrico. Peso Aproximado:
o: 480 g (o peso varia de
acordo com a numeração). Produto de ex
excelente qualidade
Material que permite total
Joelheira para jogos de voleibol. M
liberdade de movimentos durante a prática esportiva. Possui
design anatômico e protetor em EVA,, es
especialmente desenvolvido
para proporcionar proteção e conforto na
nas quadras, evitando assim
lesões e traumas causados por impact
actos na região do joelho. Modelagem anatômica. - Bordas refo
eforçadas. - Amortecimento
contra impactos. - Compressão adequ
quada. - Protetor em EVA.
Composição: - Têxtil: 36% poliamid
mida; 32% poliéster; 32%
elastodieno. Cor: Preta. Peso: 125 g. Garantia do Fabricante:
contra Defeito de Fabricação. Design
gn do recorte quadrado que
permite a proteção dos joelhos. Gênero
ero: Unissex. Indicado para:
jogos de voleibol.
Meião, (par) Conta com reforço e prot
roteção para acompanhar os
jogadores de futebol, oferecendo també
bém conforto. Fabricado em
materiais resistentes, como poliamid
ida, poliéster, algodão e
elastodieno, além de apresentar punho
ho elástico e sola reforçada.
Composição: Poliamida, poliéster, algo
lgodão e elastodieno. Sola:
Reforçada. Punho: Elástico. Peso Apro
roximado: 120 g. Tamanho:
Único. Garantia: Contra defeitos de fabricação. Produto de
excelente qualidade
Tênis esportivo para handebol e vo
voleibol, Tênis repleto de
recursos e tecnologias diferenciadas
as para ajudar o atleta a
conquistar uma melhor performance.
ce. Seu design que evita
contusões e permite ao atleta maior fl
flexibilidade. Com sistema
completo de ventilação na entressola, di
diferencial que reduz o calor
e a umidade dentro do calçado. Con
ontem sistema de borracha
especial no solado que melhora a flexibi
ibilidade e também poder de
tração; além de um sistema único qu
que consegue reunir numa
mesma plataforma amortecimento e estabilidade. Entressolas
convencionais utilizam materiais pplanos que permitem a
penetração profunda no ponto dee impacto. Tecnologia de
entressola Biomecanicamente engenhari
aria resiste estresse pronação

par

60

und

60

und

50

und

60

par

60
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aliviando nas articulações do tornozelo
lo e joelho. Este produto tem
garantia direto do fabricante.

30

onado em poliéster e pés em
Par de meião para futebol confeccion
algodão, tamanho adulto, com 02 elás
lásticos (sendo 01 na parte und
inferior e 01 na superior).

100

31

Cartão para árbitro oficial para futeb
tebol de campo. Cartão para
und
árbitro oficial para futsal.

10

32

Jogo Rede esportiva para campo societ
iety.

10

33
34

und

Par de redes para basquete, oficial,
l, confeccionada em fios de
und
seda fio 4mm
Par de redes para futebol de campo,
o, oficial, confeccionada em
und
fios de nylon 04 mm.

10
10

35

nfeccionada em fios de nylon
Par de redes para futsal, oficial, confe
und
04 mm 10

10

36

m nylon, Dimensão: 1,00 x
Rede de vôlei de praia - oficial, em
und
8,50m, malha: 10 x 10cm e fio 2mm

6

37

38

ada em fios de nylon 02 mm,
Rede de voleibol oficial, confeccionada
und
com 02 faixas em PVC com costura.
Rede esportiva para futebol de camp
po – oficial, confeccionada
com fio de polipropileno (seda), com
om 4 mm trançado, malha
und
16x16cm. Vista frontal7,50x2,50m, vvista lateral 2,5x2,0x0,85,
com tratamento UV

5

6

39

Rede esportiva para futebol de salão
lão – oficial, confeccionada
com fio de polipropileno (seda), com
om 4 mm trançado, malha und
12x12cm. Vista frontal 3,20x2,10m, vist
ista lateral 2,1x1,0x0,60.

6

40

tebol de Salão, em 4 fio, com
Rede Oficial (3,20 x 2,10)m para Futeb
und
2mm de espessura e seda malha (14x15)
5)cm Par

6

41

42

Rede Oficial de Futebol de Campo, em Fio de seda com 6mm de
und
espessura e malha (10x10cm)
Rede para sombreamento (60 a 880%)de quadra de tênis,
confeccionada em polietileno, com fa
faixa nas laterais e ilhoses
und
espaçados a cada 01mt no cumpriment
ento e a 0,50mt nas laterais.
Medida - 20x3mt

5

5

43

0,60 cm de profundidade, em
Trave gol Mirim -1,00 A x 1,5 L e 0,6
und
ferro de 2" – galvanizado

10

44

Apito - oficial de árbitro, inox, du
durável, com cordão para
und
pescoço, tamanho oficial, indicado para
ra arbitragem esportiva,

10

45

Apito confeccionado em plástico, resis
sistente, durável, com cordão
para pescoço, tamanho oficial, indicado
do para arbitragem esportiva, und
na cor preta.

10

46

Antena para rede de voleibol oficial,
l, confeccionada em fibra de
und
vidro Par

10

47

Aparador de chute reto na cor var
variada, couro sintético 30
und
cmx20cmx8cm com encaixe anatômico
co em velcro para o braço

20
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48

Marcação de arena de futebol de aareia, em nylon, modelo:
und
beach soccer

20

49

Marcação de quadra de voleibol dee praia, em nylon, modelo:
und
beach voley

20

50

úmeros 0 a 31, tam. 38 x 22
Placar Manual - Estojo de PVC - Núm
und
cm, Modalidades: Futsal, Campo, Vôlei,
lei, Ping Pong

6

51

bono com 3", acompanhando
Poste de voleibol em tubo de aço carbo
de catraca e roldana com altura ofici
ficial, com 3 regulagem de und
categoria masculino, feminino e juvenil.
il.

10

VA
VALOR TOTAL R$

Itens

Lote Nº 07 – Material Musica
ical - Secretaria Municipal de Assistência Social
Valor
Descrição
Unid Quant. Un

01

as aaté 4 campânulas de ferro,
Agogô. Instrumento composto de duas
ou dois cones ocos e sem base, de tama
manhos diferentes, de folhas und
de Flandres, ligados entre si pelas vértice
tices.

10

02

or cilíndricoou ligeiramente
Atabaque. Constitui-se de um tambor
cônico, com uma das bocas coberta dde couro de boi, veado ou und
bode.

10

03

Berimbau. É constituído por uma vara
ara em arco, de madeira ou
verga, com um comprimento aproxima
mado de 1,50 metros a 1,70
metros e um fio de aço (arame) presoo nas extremidades da vara.
und
Na sua base, é amarrada uma cabaçaa ((Lagenariasiceraria) ou um
coité (da planta Crescentiacujete), send
endo mais comum a cabaça
com o fundo cortado, que funciona como
mo caixa de ressonância.

20

04

Caxixi. È um instrumento idiofone do tipo chocalho, de origem
africana. É um pequeno cesto de palh
alha trançada, em forma de und
campânula

20

05

imadamente 40 cm,com uma
Vareta. Vareta de madeira de aproxima
extremidade um pouco grossa. Norma
malmente feita de biriba ou und
bambu.

20

Valor
Total

VA
VALOR TOTAL R$
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ções esportivas - Secretaria Municipal de Assistência Soci
ocial
LOTE Nº 08 – Material para Premiaçõ
Itens Descrição

Unid

Quant.

01

Medalha redonda fundida em liga me
metálica de zamak, com 79
mm de diâmetro, gravada com os dize
izeres “honra ao mérito” em
baixo relevo e com gravura de águia e uum ramo em alto relevo na
parte inferior. Espessura de 3 mm. M
Metalizada na cor dourada,
prata ou bronze. Suporte para fita co
com 2,5 cm de largura. A und
medalha pode vir acompanhada de fita de cetim nas cores azul,
vermelha, branca ou verde com 2,55 ccm de largura ou fita de
gorgorão nas cores azul, azul-branco-vvermelha ou verde-amarela
com 2,5 cm de largura

60

02

Medalha redonda fundida em liga m
metálica de zamak, com o
tamanho de 40 mm por 40 mm de diâm
iâmetro e centro liso com 25
mm de diâmetro. Com tocha no centroo ccom descrição de Honra ao
Mérito em baixo relevo, no lado esquerd
erdo vazado e no lado direito
und
com dois frisos. Espessura de 3 mm.. M
Metalizada na cor dourada,
prata ou bronze. Suporte para fita co
com 1,5 cm de largura. A
medalha pode vir acompanhada de fita de cetim nas cores azul,
vermelha, branca ou verde com 1,5 cm dde largura.

60

03

Medalha redonda fundida em liga m
metálica de zamak, com o
tamanho de55 mm de diâmetro e cen
centro liso com 35 mm de
diâmetro. Medalha vazada e com textura
tura nas bordas. Espessura de
3 mm. Metalizada na cor dourada, prat
rata ou bronze. Suporte para
und
fita com 2,5 cm de largura. A medalha
ha pode vir acompanhada de
fita de cetim nas cores azul, vermelha,
ha, branca ou verde com 2,5
cm de largura ou fita de gorgorão nas cores azul, azul-brancovermelha ou verde-amarela com 2,5 cm
m de largura.

60

04

medindo 43mm, com fita de
Medalhas confeccionadas em metal, me
und
cetim, para premiação de 1º lugar

100

05

medindo 43mm, com fita de
Medalhas confeccionadas em metal, me
und
cetim, para premiação de 2º lugar

100

06

Medalhas confeccionadas em metal, me
medindo 43mm, com fita de
und
cetim, para premiação de 3º lugar

100

07

08

09

10

Taça com 54 cm de altura. Copa em m
metal com 35 cm de largura
a partir das alças com metalizada na ccor dourada. Base redonda
com 27 cm de largura em polímero na cor preta. Anel e suporte
em metalização na cor dourada. Plaqueta
eta em latão para gravação
tampa em metal com 31 cm
Taça com 86 cm de altura. Copa e tam
de largura a partir das alças com metali
alizada na cor dourada. Base
octogonal com 26 cm de largura em m
metalização na cor dourada.
Anel e suporte em metalização na corr ddourada. Plaqueta em latão
para gravação. Estatueta intercambiável.
el.
Troféu com 39 cm de altura, com bbase oval com 22 cm de
largura em polímero na cor preta, com
m acabamento metalizado na
cor dourada na tampa. Sobre esta base
se um suporte metalizado na
cor dourada e uma estatueta superior fix
fixa de goleiro. Plaqueta em
latão para gravação. Demais compone
onentes metalizados na cor
dourada.
Troféu com 45 cm de altura, com bbase oval com 22 cm de
largura em polímero na cor preta, com
m aacabamento metalizado na
cor dourada na tampa. Sobre esta base
se um suporte metalizado na
cor dourada e uma estatueta superiorr fi
fixa de jogador de futebol.

und

10

und

10

und

10

und

10
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Plaqueta em latão para
metalizados na cor dourada.

11

12

13

14

15

16

gravação
ão.

Demais

componentes

Troféu com 46 cm de altura, com bbase oval com 22 cm de
largura em polímero na cor preta, com
m aacabamento metalizado na
cor dourada na tampa. Sobre esta base
se um suporte metalizado na
cor dourada. estatueta superior intercam
ambiável. Plaqueta em latão
para gravação. Demais componentes me
metalizados na cor dourada.
Troféu com 47 cm de altura, com base
ase octogonal com 10 cm de
largura em polímero na cor preta. So
Sobre esta base um suporte
metalizado na cor dourada e acima uma
ma coluna em forma de cano
metalizado na cor dourada. Sobre esta
sta coluna uma taça fechada
metalizada na cor dourada com a largu
rgura superior de 15,5 cm a
partir das alças. Estatueta superior int
intercambiável. Plaqueta em
latão para gravação. Demais compone
onentes metalizados na cor
dourada.
Troféu com altura de 153 cm, basee ooctogonal com 26,5 cm de
largura em polímero na cor preta, do
dois estágios com bases de
madeira, taça metalizada na cor dourad
ado com 44 cm de largura a
partir das alças. Tampa da taça e alçass m
metalizadas na cor dourada.
Estatueta intercambiável. Quatro colunas composta por
componentes na cor dourada. Plaqueta
eta em latão para gravação.
Uma estatueta de honra ao mérito (deusa
usa da Vitória) fixa na base e
cinco águias fixas no estágio em base de madeira.
Troféu com altura de 167 cm, basee ooctogonal com 26,5 cm de
largura em polímero na cor preta, do
dois estágios com bases de
madeira, taça metalizada na cor dourad
ado com 44 cm de largura a
partir das alças. Tampa da taça e alçass m
metalizadas na cor dourada.
Estatueta intercambiável. Quatro colunas composta por
componentes na cor dourada. Plaqueta
eta em latão para gravação.
Uma estatueta de honra ao mérito (deusa
usa da Vitória) fixa na base e
cinco águias fixas no estágio em base de madeira.
Troféu com altura de 180 cm, basee ooctogonal com 26,5 cm de
largura em polímero na cor preta, do
dois estágios com bases de
madeira, taça metalizada na cor dourad
ado com 44 cm de largura a
partir das alças. Tampa da taça e alçass m
metalizadas na cor dourada.
Estatueta intercambiável. Quatro colunas composta por
componentes na cor dourada. Plaqueta
eta em latão para gravação.
Uma estatueta de honra ao mérito (deusa
usa da Vitória) fixa na base e
cinco águias fixas no estágio em base de madeira
Troféu com altura de 34 cm, base qquadrada com 7,60 cm de
largura em polímero na cor preta. Taç
aça metalizada na cor prata
com 12 cm de largura a partir das alças.
as. Tampa metalizada na cor
dourada. Estatueta intercambiável. P
Plaqueta em latão para
gravação.
V
VALOR TOTAL R$

und

10

und

10

und

10
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LOTE Nº 09 – Secretaria Mu
Municipal de Assistência Social - Material Auxiliar
Itens

01

Descrição

Unid

Aparelho de Pressão Arterial Digit
igital Automático de Pulso
Indicador de hora e data e indicador de carga de bateria; Possuir,
aproximadamente, 100 memórias, divid
vididas em, no mínimo, duas
zonas;Medidor de pressão e pulsaçã
ção; Método de medição:
oscilométrico; Circunferência do pulsoo de aproximadamente: 13,5
a 22,0 cm; Infla e desinfla automatic
ticamente; Munhequeira de und
poliéster de fácil ajuste e velcro resisten
tente; Visor de cristal líquido
de fácil visualização; Garantia de 2 an
anos para o aparelho e de 3
meses para a munhequeira; Manual de instruções em português;
Registro Anvisa e certificação do Inm
Inmetro; Faixa de medição;
Pressão: 40 ~ 250 mmHg; Pulsação: 400 ~ 199 batimentos/minuto.

Quant.

Valor
Un

Valor
Total

5

VALOR TOTAL R$

Lote nº 10 – Material Espor
ortivo - Secretaria Municipal de Assistência Social
Itens

Descrição

Unid

Quant.

01

Mesa de tênnis, tamanho oficial, comp
mpleta, modelo 15mm, com
pés confeccionados em madeira maci
aciça e dobráveis, medidas
padrões da ITTF, dimensões 0,76x1,525
525x2,74m, tampo de 15mm
com acabamento em massa e primerr aazul ou verde com linhas und
demarcatórias branca. Garantia de 03 m
meses Contendo 02 raquetes
tipo confeccionadas em madeira com rrevestimento em borracha
lisa dos dois lados, mais e rede e suporte
rte para rede cada jogo.

6

02

Raquete de pingpong. Raquete dde Madeira Profissional
Emborrachada com Capa Protetora..
kit com 2 unidades und
.Tamanho Aproximado: 25cm de compr
primento x 15cm de Largura

20

Valor
Un

Valor
Total

VALORT
TT
TOTAL R$

1 DECLARAÇÕES:
1.1.

Preço: Nos preços propostos encontra
tram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretess e quaisquer
outros ônus que porventura possam re
recair sobre os serviços da presente licitação.

1.2.

Condições de Execução: Prazo de Val
alidade da Proposta: 60 (sessenta) dias a contar da data dee aabertura dos
envelopes.

Nova Viçosa-BA, _____ de _______________ de 2019.
_______
________________________
R
Razão Social / CNPJ
Nom
ome do representante legal
Nº doo R
RG do Representante Legal
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ANEXO VIII
PREGÃO PRESENCIAL
LP
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº.133-2019
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE F
FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILIT
ITAÇÃO

A

empresa

__________________________
___________________,

inscrita

no

CNPJ

sob
b

o

nº.

__________________________________DECLA
LARA, sob as penas da lei, que, até a presente data, inex
existem fatos
impeditivos para sua habilitação no presente pprocesso licitatório, estando ciente da obrigatoriedadee d
de declarar
ocorrências posteriores.
Por ser verdade, firma a presente declaração.
______________________________
Local e Data
_________________________________________
_______________
(Nome, carimbo e assinatura do representante lega
gal da empresa)

Av. Oceânica, nº 2994 – Abrolhos I – No
Nova Viçosa – Estado da Bahia – CEP: 45920-000-Tel.: (73) 3208-1124

Págin
gina 48 de 57

ANEXO IX
PREGÃO PRESENCIAL P
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 133-2019
MINUTA DA A
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos ______________dias do mês de do ano dee 22018, na sede do MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA - BA, pessoa
jurídica de direito público interno, CNPJ N°. 13.76
.761.531/0001-49, com sede administrativa situada à Avenida
ida Oceânica,
n° 2994, Abrolhos I, na cidade de Nova Viçosa
osa - BA, CEP 45.920-000, neste ato representado por se
seu prefeito,
MANOEL COSTA ALMEIDA, brasileiro,
o, divorciado, comerciante, CPF_______,domiciliado
o na Rua
_________n°____, bairro ________, CEP: 45
45.920000, Nova Viçosa-BA, e o FUNDO MUNIC
ICIPAL DE
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, pessoa jurídica da Admin
inistração Pública, inscrito no CNPJ sob o nº. xxxxxxxxxx
xxxxxx, com
sede na à Avenida Oceânica, n° 2994, Abrolhoss II, Nova Viçosa - BA, CEP 45.920-00, neste ato representa
ntado por seu
gestor Sr (a). xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, residente à Rua. xxxxx. xxxxxxx – xxxxx – xxx
xxxx, inscrito
no CPF sob o n°. xxxxxxxxxx, doravante denomin
inados CONTRATANTES, e do outro lado a empresa pess
essoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob n°._____
____________, situada no endereço _____________ n°____
_____, bairro
________, cidade __________, Estado_______,, ddoravante denominada DETENTORA, neste ato representa
ntada pelo Sr
profissão inscrito no CPF n" residente e domicilia
liada no endereço n° bairro cidade estado , nos termos da Lei 8666/193,
Lei n° 10.520/2002, Decreto Federal 7892, de 233 dde janeiro de 2013, e das demais normas legais aplicáveis,
s, conforme a
classificação final das propostas apresentadass no Pregão Presencial/Registro de Preços, consignado
o na Ata de
Julgamento de Preços, homologada em de ______
_____de _____2019 pela autoridade competente, RESOLVE
EM registrar
os preços apurados no PREGÃO PRESENCIAL
L PARA REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PRE
REÇOS POR
LOTE, visando, com fornecimento parcelado
do, tendo sido o(s) referido(s} preço(s) oferecido{s) pel
pela empresa
signatária, cuja proposta fora classificada no prime
meiro lugar, por atender as exigências editilícias e apresentar
tar o MENOR
PREÇO POR LOTE mediante as cláusulas e cond
ndições abaixo.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.
Preços para futuras e eventuais contratações de Empresa Es
Especializada
A presente Ata tem por objeto o de Registro de Pr
no fornecimento de material esportivos, inst
nstrumentos musicais e materiais auxiliar, conforme ssolicitações,
especificado(s) no(s) lotes.......... do .......... Termo
mo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 133-2019, que é parte
integrante desta Ata, assim como a proposta vence
cedora, independentemente de transcrição.
SPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESP
2.1 - O valor mensal a ser pago está condicio
icionado á sua efetiva utilização no prazo temporal, calc
alculado pela
multiplicação do quantitativo utilizado pelo valorr uunitário ofertado para os lotes:
XX – R$.........................
2.2 - Os preços a serem pagos à DETENTORA ser
serão os vigentes na data da ordem de fornecimento, independ
endentemente
da data da entrega do material.
2.3 - Os preços registrados constituirão a única e ccompleta remuneração pelos fornecimentos dos produtos objeto
o
desta
Ata de Registro de Preço, incluído frete até os loca
cais de entrega, a serem indicados pelos órgãos ou entidades
es de SMS
DOS PREÇOS REGISTRADOS.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DO
3.1 - O prazo de validade da ata de registro de pre
reços não será superior a doze meses, incluídas eventuais prorrogações,
pro
a contar da assinatura da respectiva Ata de Regis
gistro de Preços, conforme art. 12 do Decreto n.° 7.892/2013
013, de 23 de
janeiro de 2013.
3.2 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativo
ivos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acrésc
scimo de que
trata o §1- do art. 65 da Lei n°. 8.666, de 1993.
3.3 - Os contratos decorrentes da Ata de Registro
tro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65 da
Lei n°. 8.666, de 1993.
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3.4 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar,, nnas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supres
ressões que se
fizerem necessários aos serviços, em até 25% (vint
inte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato
to.
3.5 - Os contratos decorrentes da Ata de Registr
istro de Preços deverão ser assinados no prazo de validade
de da Ata de
Registro de Preços.
istema de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) mese
eses, podendo
3.6 - A vigência dos contratos decorrentes do Siste
ser prorrogado, por iguais períodos, nos termoss ddo art. 57 e seus parágrafos, da Lei n." 8.666/93, quando
do a proposta
continuar se mostrando mais vantajosa para a Adm
dministração e mediante prévia consulta à CONTRATADA.
3.7 - Durante o prazo de validade desta Ata dee R
Registro de Preços o Município de Nova Viçosa não será
rá obrigada a
firmar as contratações que deles poderão advir,
ir, facultando-se a realização de licitação específica paraa a aquisição
pretendida, respeitada a legislação pertinente ás licitações e ao Sistema de Registro de Preços, assegur
urando-se ao
beneficiário do registro preferência em igualdadee dde condições, não cabendo direito à indenização de quaisqu
quer espécie.
ÇAMENTÁRIA.
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇ
ratos a serem firmados com a contratada correrão à conta da
das seguintes
4.1 - As despesas decorrentes dos futuros contrato
dotações orçamentárias:
Poder
Órgão
Secretária
Unidade
Atividade

2
4
10
1001
2.052

Elemento
Fonte

3390.30.00
00
29

Executivo
FUNDO MUNIC
ICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VIÇOS
OSA
Secretaria Muni
unicipal de Ação Social
FUNDO MUNIC
ICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Gestão das Ativi
tividades do BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIA
IAL
(CREAS, PAEF
FI)
Material de Cons
nsumo
Recursos Ordinár
nários
Transferências dde Recursos FNAS

Poder
Órgão
Secretária
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
5
11
1101
2.029
3390.30.00
01
19

Executivo
FUNDO MUNIC
ICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Muni
nicipal de Educação, Cultura e Desportos
UNIDADE DE
EC
CULTURA E DESPORTOS
Gestão das Açõe
ões do Ensino FUNDAMENTAL
Material de Cons
nsumo
Educação – MDE
DE 25%
Fundeb 40%

Poder
Órgão
Secretária
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
5
11
1102
2.035
3390.30.00
00

Executivo
FUNDO MUNIC
ICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Muni
unicipal de Educação, Cultura e Desportos
UNIDADE DE
EC
CULTURA E DESPORTOS
Gestão das Açõe
ções do Ensino FUNDAMENTAL
Material de Cons
nsumo
Recursos Ordinár
nários

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO.
5.1 Para efetivação do pagamento pela Secretar
taria Municipal de Finanças é necessário a apresentação
o d
da nota (s)
fiscal(is), acompanhado do atestado de recebim
bimento, dentro dos prazos e qualidade dos serviços rece
ecebidos pela
Secretaria responsável pela solicitação, até o dia
ia 10 (dez) de cada mês e o pagamento será efetuado até o 5º dia útil,
após a apresentação da mesma. Ainda deverão est
estar acompanhadas de Certidões Negativas de Débito Junto
nto à Fazenda
Federal, CND Trabalhista, FGTS, Fazenda Esta
stadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, devidamente
de
atualizadas.
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5.2 A empresa optante pelo SIMPLES NACIONA
NAL, deverá apresentar juntamente com a nota fiscal a comp
mprovação da
mencionada opção.
5.3 O CONTRATANTE poderá deduzir do pag
agamento importâncias que a qualquer título lhe forem de
devidos pela
CONTRATADA, em decorrência de inadimpleme
mento contratual.
5.4 Nenhum faturamento da CONTRATADA se
será processado sem que tenha sido previamente emitidaa a respectiva
Ordem de fornecimento;
5.5 Fica assegurado ao MUNICÍPIO DE NOV
VA, o direito de deduzir do pagamento devido à CONT
TRATADA,
independente da aplicação de multas, importâncias
ias correspondentes a:
5.5.1 Despesas relativas à correção de eventuais fa
falhas;
5.5.2 Dedução relativa aos fornecimentos de sua re
responsabilidade não executados;
5.5.3 Débitos com a Administração Municipal.
CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO
TO DE PREÇOS.
6.1 - Os realinhamentos de quaisquer valores na pr
presente licitação, após a assinatura do Contrato, somente se darão com
a observância dos procedimentos abaixo, observ
servando-se ainda, o prazo estabelecido no Edital para va
validade das
propostas.
comprovar as alterações havidas e justificadas do pedido, dem
demonstrando
6.2 - A cada pedido de revisão de preço deverá co
novamente a composição do novo preço, anexand
ndo cópias autenticadas de notas fiscais de compra que com
omprovem os
índices reivindicados.
6.3 - Na análise do pedido de revisão, dentre out
outros critérios, a Administração adotará para a verificação
ão dos preços
constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado, dentre empresas de reconh
nhecido porte
mercantil, serviços e/ou prestadoras, dos mesmos
os ou similares, realizada pela própria unidade ou órgão ou
up
por instituto
de pesquisa, utilizando-se, também, de índices
ces setoriais ou outros adotados pelo Governo Federal,
l, devendo a
deliberação de deferimento ou indeferimento dda alteração solicitada, ser instruída da justificativa daa escolha da
Administração no prazo de 5 (cinco) dias úteis par
ara cada .
CLÁUSULA SETIMA - DAS OBRIGAÇÕES.
Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado;
b) dar a CONTRATADA as condições necessárias
ias a regular execução do contrato.
c) fiscalizar e acompanhar através dos respecti
ctivos Secretários Municipais ordenadores das despesas,, ssegundo as
unidades solicitantes, ou outro servidor designad
ado para substituí-lo, que anotará em registro próprio ass o
ocorrências
relacionadas com o fornecimento dos produtos, de
determinando o que for necessário à regularização das faltas
as ou defeitos
observados.
c1) Poderá a fiscalização ordenar a suspensão to
total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, de
dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações quee ffizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a
CONTRATADA.
Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) entregar o objeto contratado na forma ajustada;
b) atender os encargos trabalhistas, previdenciários
ios, fiscais, e comerciais decorrentes da execução do presente
nte contrato;
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c) manter, durante toda a execução do contrato
ato, compatibilidade com as obrigações por elas assumida
das, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
d) Os produtos, nos quantitativos solicitados, ddeverão ser fornecidos, de forma parcelada, conforme qu
quantitativos
indicados na ordem de fornecimento emitida pelo
lo D
Departamento de Compras do Município de Nova Viçosa-B
BA.
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES
S.
8.1 - O licitante que convocado dentro do prazoo dde validade de sua proposta, não assinar a Ata de Registro
tro de Preços,
deixar de entregar documentação exigida no edital
ital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento d
da execução
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ouu fr
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inid
nidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantid
ntido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e d
de contratar
com o Município de Nova Viçosa, pelo prazo dee aaté cinco anos, sem prejuízo das multas previstas no edital
al e na Ata de
Registro de Preços e das demais cominações legais
ais.
8.2 - As penalidades por ventura aplicadas à CO
CONTRATANTE serão obrigatoriamente registradas no Cadastro
C
de
Fornecedores do Município de Nova Viçosa-BA.
ão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gr
gravidade da
8.3 - As sanções previstas nesta Cláusula poderão
infração, facultada ampla defesa à CONTRATADA
DA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação
od
do ato.
CLÁUSULA OITAVA – DA VINCULAÇÃO.
Parágrafo Único - O presente Ata de Registroo dde Preços encontra-se vinculada ao Edital e seus anexos
os do Pregão
Presencial por Registro de Preços nº. 133-2019 e a Ata de realização da referida licitação e propostas finan
anceiras dos
vencedores.
ERAIS.
CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GE
9.1 - Após a publicação da Ata de Registro dee P
Preços nos órgãos oficiais, poderão ser solicitados os for
fornecimentos
dentro do prazo de validade do Registro, mediante
te formalização de contrato especifico.
strados obrigar-se-ão a cumprir todas as condições dispostas
tas na Ata de
9.2 - Os licitantes que tenham seus preços registra
Registro de Preços.
As partes elegem o Foro de Nova Viçosa, para dir
dirimir quaisquer dúvidas emergentes do presente contrato.. E por assim
estarem, justos e contratados, assinam o presente
te iinstrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma na pres
resença de 02
(duas) testemunhas, para que surta seus jurídicoss e legais efeitos.
NOVA VIÇOSA/BA
BA, ______________________________.
MANOEL COSTA ALMEIDA
Prefeito Municipal
Contratante

xxxxxxxxxxxxxx
Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE xxxxxxxxx
x

_______________________________________
__
CONTRATADA

Nome:
CPF:
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ANEXO IX
PREGÃO PRESENCIALP
LPARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 133-2019
MIN
INUTA DO CONTRATO
CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE UN
NIFORMES E
VESTIMENTAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O
MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA, FUNDO MUNI
NICIPAL DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
E
DO
OUTRO,
A
EMPRESA
.......................................

TERMO DE CONTRATO Nº. _______
PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇO
ÇOS Nº. 133-2019
Aos ______________dias do mês de do ano dee 22018, na sede do MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA - BA, pessoa
jurídica de direito público interno, CNPJ N°. 13.76
.761.531/0001-49, com sede administrativa situada à Avenida
ida Oceânica,
n° 2994, Abrolhos I, na cidade de Nova Viçosa
osa - BA, CEP 45.920-000, neste ato representado por se
seu prefeito,
MANOEL COSTA ALMEIDA, brasileiro,
o, divorciado, comerciante, CPF_______,domiciliado
o na Rua
_________n°____, bairro ________, CEP: 45
45.920000, Nova Viçosa-BA, e o FUNDO MUNIC
ICIPAL DE
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, pessoa jurídica da Admin
inistração Pública, inscrito no CNPJ sob o nº. xxxxxxxxxx
xxxxxx, com
sede na à Avenida Oceânica, n° 2994, Abrolhoss II, Nova Viçosa - BA, CEP 45.920-00, neste ato representa
ntado por seu
gestor Sr (a). xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx,, xxxxxxxxx, residente à Rua. xxxxx. xxxxxxx – xxxxx – xxx
xxxx, inscrito
no CPF sob o n°. xxxxxxxxxx, do
doravante denominados CONTRATANTES, e a Empresa
_____________________________________, in
inscrita no CNPJ sob nº._________________, com en
endereço na
__________________________________, nestee aato representada pelo(a) Sr.(a)____________________, ins
inscrito(a) no
CPF sob nº. ______________________, denomina
inada CONTRATADA, firmam o presente contrato, para fornecimento
fo
dos produtos descritos na Cláusula Primeira
ira, constante no Processo Administrativo nº. 540/201
019, Pregão
Presencial/Registro de Preços nº. 133-2019, rege
egendo-se pela Lei Federal Nº. 8.666, de 21 de Junho de 199
1993, Decreto
Municipal n° 650-2018, Lei Federal n.10.520/200
002 e suas alterações posteriores, assim como pelas condiçõe
ções do edital
referido, pelos termos da proposta e pelas clá
cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações
ob
e
responsabilidades das partes.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.
contratações de Empresa Especializada no fornecimento
o d
de material
Constitui o objeto deste contrato e eventuais co
esportivos, instrumentos musicais e materiais au
auxiliar, conforme solicitações, com as características e q
quantidades
especificadas no Termo de Referência constante no edital 133-2019 como se aqui estivesse transcrito.
§ 1° - A Contratada ficará obrigada a aceitar,, nnas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou sup
supressões na
aquisição dos materiais objeto da presente licitaçã
ção, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atu
atualizado do
contrato, conforme Art. 65 da Lei nº 8.666/93 com
om suas ulteriores alterações.
§ 2° - A presente contratação está sendo formaliza
izada de forma indireta, por Modalidade Pregão Presenciall pa
para Sistema
de Registro de Preços n°.133-2019, com base naa L
Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993, Decreto M
Municipal n°
650-2018, Lei Federal n.10.520/2002 e suas altera
erações, Decreto nº 7.892/2013 que Regulamenta o Sistemaa d
de Registro
de Preços previsto no art. 15 da referida Lei.
ÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO.
CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO, CONDIÇÕ
2.1 O valor mensal a ser pago está condicion
ionado á sua efetiva utilização no prazo temporal, calc
alculado pela
multiplicação do quantitativo utilizado pelo valorr uunitário ofertado para olote:
01: R$__________
Resultante das quantidades constantes da propos
osta de Preços, objeto do Edital do Pregão Presencial Nº.
º. 133-2019,
conforme ata de negociação feita pelo pregoeiro e Ata de Registro de Preços nº....../2019.
2.2 - O preço proposto é irreajustável, durante
te o prazo de 12 (doze) meses, contados da data de apres
resentação da
proposta, por força do disposto na legislação em vi
vigor.
2.3 - Para efetivação do pagamento pela Secretar
taria Municipal de Finanças é necessário a apresentação da
da(s) nota (s)
fiscal(is), acompanhado do atestado de recebim
bimento, dentro dos prazos e qualidade dos produtos rece
ecebidos pela
Secretaria responsável pela solicitação e o pagam
mento será efetuado até o 10º(décimo) dia útil, após a apres
resentação da
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mesma. Ainda deverão estar acompanhadas de C
Certidões Negativas Conjunta de Débito de INSS e Fazen
enda Federal,
CND Trabalhista, FGTS, Certidões Estadual e Muunicipal do domicílio ou sede do licitante, devidamente atua
tualizadas.
2.4 - A empresa optante pelo SIMPLES NACIONA
NAL, deverá apresentar juntamente com a nota fiscal a comp
mprovação da
mencionada opção.
2.5 - O CONTRATANTE poderá deduzir do pa
pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem de
devidos pela
CONTRATADA, em decorrência de inadimpleme
mento contratual.
2.6 - Nenhum faturamento da CONTRATADA sserá processado sem que tenha sido previamente emitidaa a respectiva
Ordem de fornecimento;
2.7 - Fica assegurado aos MUNICÍPIO dee NOVA VIÇOSA, o direito de deduzir do pagamento
nto devido à
CONTRATADA, independente da aplicação dee m
multas, importâncias correspondentes a:
2.8 - Despesas relativas à correção de eventuais fal
falhas;
2.8.1 - Dedução relativa às entregas de sua respons
onsabilidade não executadas;
2.8.2 - Débitos com a Administração Municipal.
2.9 - Nos preços ofertados na proposta do CONTR
TRATADO já estão inclusos todos os custos e despesas dec
ecorrentes de
transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer
er natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente,
te, impliquem
ou venham a implicar no fiel cumprimento destee in
instrumento.
za na emissão da Nota Fiscal/ e/ ou Recibo, o referido docu
cumento será
2.10 - Quando houver erro de qualquer natureza
imediatamente devolvido para substituição e/ou eemissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que ess
esse intervalo
de tempo não será considerado para efeito de qualq
alquer reajuste ou atualização do valor contratual.
2.11 - Os realinhamentos de quaisquer valores na presente licitação, após a assinatura do Contrato, somen
ente se darão
com a observância dos procedimentos abaixo, ob
observando-se ainda, o prazo estabelecido no Edital para va
validade das
propostas.
2.12 - A cada pedido de revisão de preço ddeverá comprovar as alterações havidas e justificadass do pedido,
demonstrando novamente a composição do novo
vo preço, anexando cópias autenticadas de notas fiscais dee ccompra que
comprovem os índices reivindicados.
2.12.1 - Na análise do pedido de revisão, dentree ooutros critérios, a Administração adotará para a verificação
ão dos preços
constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado, dentre empresas de reconh
nhecido porte
mercantil, serviços e/ou prestadoras, dos mesmos
os ou similares, realizada pela própria unidade ou órgão ou
up
por instituto
de pesquisa, utilizando-se, também, de índices
ces setoriais ou outros adotados pelo Governo Federal,
l, devendo a
deliberação de deferimento ou indeferimento dda alteração solicitada, ser instruída da justificativa daa escolha da
Administração no prazo de 5 (cinco) dias úteis par
ara cada.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO OR
RÇAMENTÁRIA.
3.1 - As despesas decorrentes do presente contrato
to correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:
Poder
Órgão
Secretária
Unidade
Atividade

2
4
10
1001
2.052

Elemento
Fonte

3390.30.00
00
29

Executivo
FUNDO MUNIC
ICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VIÇOS
OSA
Secretaria Muni
unicipal de Ação Social
FUNDO MUNIC
ICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Gestão das Ativi
tividades do BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIA
IAL
(CREAS, PAEF
FI)
Material de Cons
nsumo
Recursos Ordinár
nários
Transferências dde Recursos FNAS

Poder
Órgão
Secretária

2
5
11

Executivo
FUNDO MUNIC
ICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Muni
nicipal de Educação, Cultura e Desportos
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Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

1101
2.029
3390.30.00
01
19

UNIDADE DE
EC
CULTURA E DESPORTOS
Gestão das Açõe
ões do Ensino FUNDAMENTAL
Material de Cons
nsumo
Educação – MDE
DE 25%
Fundeb 40%

Poder
Órgão
Secretária
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
5
11
1102
2.035
3390.30.00
00

Executivo
FUNDO MUNIC
ICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Muni
unicipal de Educação, Cultura e Desportos
UNIDADE DE
EC
CULTURA E DESPORTOS
Gestão das Açõe
ções do Ensino FUNDAMENTAL
Material de Cons
nsumo
Recursos Ordinár
nários

CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA, EFICÁC
CIA E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO.
4.1 A vigência do presente será de XX de XXXX
XX de XXXX a XX de XXXX de XXXX podendo ser pror
rorrogado, de
comum acordo entre as partes e mediante Termos
os Aditivos, para cada exercício financeiro, após a verifica
icação da real
necessidade da CONTRATANTE, nos termos doo iinciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93, bem como alterado
do, exceto no
tocante ao seu objeto.
Parágrafo Único – A Administração, por razões
ões de interesse público, poderá a qualquer tempo declarar
rar o término
antecipado do Contrato ora firmado, bastando um
uma notificação prévia com prazo de 30 (trinta) dias para
ra a rescisão,
sendo que em tal hipótese será devido a CONTR
RATADA, o pagamento, se houver de saldo referente a ex
execução dos
serviços.
CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGA
GAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES.
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1- A CONTRATADA deverá fornecer o objeto
jeto de acordo a necessidade da CONTRATANTE.
5.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiram
ramente responsável por todas as obrigações e compromissos
sos contraídos
com terceiros, para a execução deste Contrato
ato, bem como, pelos encargos trabalhistas, previdenciári
ários, fiscais,
securitários, comerciais e outros fins, a eles não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem m
mesmo ao de
solidariedade;
5.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsa
nsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à CONTRATA
TANTE ou a
terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligênc
ncia, imperícia ou imprudência, na execução do objeto dest
este Contrato,
diretamente, por seus prepostos e/ou empregados,
os, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fisca
iscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ouu por seus prepostos;
5.1.4 - A CONTRATADA assumirá a responsabili
ilidade total pela execução do contrato.
abastecimento
5.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a manterr eestoques suficientes para atender as necessidades de aba
contido no Edital, que é parte integrante deste Con
ontrato.
ão, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo
go 77 da Lei
5.1.6 – Reconhecer os direitos da administração
8.666/93;
ante toda a execução do contrato, todas as condições de hab
abilitação e
5.1.7 – A CONTRATADA deverá manter, durant
qualificação exigidas na licitação, conforme previs
visto no art. 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93.
5.1.8 - Comunicar à Prefeitura Municipal de Nova
va Viçosa os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentr
ntro do prazo
de 2 (dois) dias úteis após a verificação do fato
to e apresentar os documentos para a respectiva aprovação
ção, em até 5
(cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua oc
ocorrência, sob pena de não serem considerados;
5.1.9 – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar
tar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supr
upressões que
se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25%
5% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do co
contrato para
os seus acréscimos.
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5.1.10 - Fornecer o objeto contratado dentro dos pr
prazos estabelecidos no Edital e Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
Quarta, as obrigações financeiras decorrentes do presentee C
Contrato, na
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusulaa Q
integralidade dos seus termos;
5.2.2 – Os fornecimentos serão acompanhadoss e fiscalizados pelo Secretário ordenador das despesas,
s, ssegundo as
unidades solicitantes, ou outro servidor designad
ado para substituí-lo, que anotará em registro próprio ass o
ocorrências
relacionadas com o fornecimento dos produtos, de
determinando o que for necessário à regularização das faltas
as ou defeitos
observados.
5.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão
ão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas,, de
dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações quee ffizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a
CONTRATADA.
CONTRATO.
CLÁUSULA SEXTA- DA ALTERAÇÃO DO C
6.1 O CONTRATANTE poderá modificar unilate
ateralmente o presente contrato para melhor adequação das
as finalidades
de interesse público, respeitados os direitos da CO
ONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO.
7.1 A CONTRATADA reconhece os direitos doo CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa, pr
previstos no
art. 77 da Lei Federal n°. 8.666 de 21 de junho dee 11993.
CLÁUSULA OITAVA- DA RESCISÃO.
8.1 O contrato ora celebrado poderá ser rescindido
ido caso ocorram quaisquer dos casos previstos nos artigoss 77 e 78 da
Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1.9933 e alterações em vigor.
Parágrafo primeiro – O contrato para o for
fornecimento dos produtos poderá ser rescindido por iniciativa
ini
da
CONTRATADA, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo CONTRATANTE, mediante aç
ação judicial
especialmente intentada para esse fim;
Parágrafo segundo – Na hipótese prevista no par
parágrafo anterior, os fornecimentos pela CONTRATADA nã
não poderão
ser interrompidos ou paralisados, até a decisão jud
udicial transitada em julgado.
Parágrafo terceiro - A rescisão deste contrato im
implicará retenção de créditos decorrentes da contratação,, até
a o limite
dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, bem
em como na assunção do objeto do contrato pelo CONTRAT
ATANTE na
forma que o mesmo determinar.
DAS MULTAS.
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E D
9.1 - A CONTRATADA por descumprimento dee qqualquer cláusula contratual sujeitar-se-á as seguintes penal
nalidades:
I - advertência;
II - suspensão temporária de participação em licita
citação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não
superior a 2 (dois) anos;
contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem
m os motivos
III - declaração de inidoneidade para licitar ou con
determinantes da punição ou até que seja prom
romovida a reabilitação perante a própria autoridade que
ue aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o con
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultan
ltantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;
IV - Multa por atraso injustificado no fornecim
cimento, que será graduada de acordo com a gravidade d
da infração,
obedecidos os seguintes limites máximos:
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a. 10% (dez por cento) sobre o valor da notaa dde empenho ou do contrato, em caso de descumprimen
ento total da
obrigação;
b. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o tr
trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do forneci
ecimento não
realizado;
c. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor daa pparte do fornecimento, por cada dia subseqüente até o trigés
gésimo.
V - As penalidades por ventura aplicadas à CO
CONTRATANTE serão obrigatoriamente registradas no C
Cadastro de
Fornecedores do Município de Nova Viçosa-BA.
ão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinc
inco) dias ou
Parágrafo Único - As multas aplicadas deverão
serão deduzidas do valor correspondente ao valo
alor da contratação, após prévio processo administrativo,, g
garantida a
ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas
as judicialmente, a critério da Secretaria Municipal de Finanç
nças.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA VINCULAÇÃO.
10.1 O presente Termo de Contrato encontra-se vvinculado ao Edital e seus anexos do Pregão Presencial par
para Registro
de Preços nº. 133-2019, propostas financeiras dos
os proponentes e a Ata de Registro de Preços nºxxx/2019. or
originada da
referida licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS CAS
ASOS OMISSOS.
11.1 Fica estabelecido que caso venha ocorrer
er algum fato não previsto no presente contrato, os cham
amados casos
omissos, estes serão resolvidos entre as partes
tes, respeitado o objeto do contrato, a legislação e dema
mais normas
reguladoras da matéria e em especial a Lei nº 8.66
.666/93, aplicando-lhe, quando for o caso, supletivamente os Princípios
da Teoria Geral dos Contratos estabelecidos na Le
Legislação Civil Brasileira e as disposições do Direito Privad
ado.
BLICAÇÃO.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBL
12.1 A CONTRATANTE providenciará a publicaç
cação deste Contrato, por extrato, nos locais de costume conf
nforme prazo
definido na legislação pertinente.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FOR
RO.
13.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Nov
ova Viçosa, com exclusão de qualquer outro, por mais privil
ivilegiado que
seja, para dirimir quaisquer dúvidas emergentes do presente contrato. E por assim estarem, justos e contratado
ados, assinam
o presente instrumento em 03 (três) vias de iguall te
teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas, para que surta seus
jurídicos e legais efeitos.
NOVA VIÇOSA/BA
BA, ______________________________.
MANOEL COSTA ALMEIDA
Prefeito Municipal
Contratante

xxxxxxxxxxxxx
Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

______________________________
CONTRATADA
Nome:

Nome:
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