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MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2022 

Processo Administrativo nº 563236, de 05/04/2022 

 

CÓDIGO CIDADES TCE/ES Nº 2022.052E0700001.02.0018 

 

 

LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA A PARTICIPAÇÃO DE 

MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP, INCLUSIVE 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI 

 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o MUNICÍPIO DE NOVA 

VENÉCIA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrito no CNPJ nº 27.167.428/0001-80, por meio do Departamento de Licitação e Compras, 

sediado na Avenida Vitória, nº 347, Centro, Nova Venécia/ES, CEP: 29.830-000, realizará 

licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com 

critério de julgamento menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro 

de 2013, Decreto Municipal nº 14.231, de 22 de janeiro de 2019, Lei Municipal nº 3.347, de 09 

de novembro de 2015, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações 

posteriores, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. 

 

Data da sessão: 18/08/2022 

Horário Final de Recebimento de Propostas: 08h30min 

Início da Disputa: 09h00min 

Local: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL – https://bllcompras.com/Home/Login 

 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação 

de empresa especializada para fornecimento de materiais esportivos, visando atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Esportes, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, 

facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 

 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências 

contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
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2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2022, na classificação abaixo: 

 

3. DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão proceder o credenciado 

junto ao sistema via internet, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos 

os demais atos e operações no sistema de compras. 

 

3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal  

e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site www.bll.org.br. 

 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou 

de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

 

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 

sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso 

indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

 

3.5. Como requisito para participação deste Pregão Eletrônico, o Licitante deverá manifestar, 

em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

e que sua proposta se encontra em conformidade com as exigências previstas neste Edital, 

ressalvados os casos de participação de microempresa e de empresa de pequeno porte, no que 

concerne a regularidade fiscal. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com 

o objeto desta licitação, e que estejam previamente credenciados no sistema BLL, promovido 

pela Bolsa de Licitações do Brasil. 

 

 

4.1.1. Para os itens do 1 até o 100 a participação é exclusiva a microempresas e empresas 

de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006. 
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4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 

para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o 

agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual – MEI, 

nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

 

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

 

4.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

 

4.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

 

4.3.2.1. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

 

4.3.2.2. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

 

4.3.2.3. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

 

4.3.2.4. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

 

Nota Explicativa: A vedação à participação de interessadas que se apresentem constituídas sob 

a forma de consórcio se justifica na medida em que nas contratações de fornecimento/serviços 

comuns, perfeitamente pertinente e compatível para empresas atuantes do ramo licitado, é 

bastante comum a participação de empresas de pequeno e médio porte, às quais, em sua maioria, 

apresentam o mínimo exigido no tocante à qualificação técnica e econômico-financeira, 

condições suficientes para a execução de contratos dessa natureza, o que não tornará restrito o 

universo de possíveis licitantes individuais.  

 

O presente edital não prevê as condições de participação de empresas reunidas em consórcio, 

vez que a experiência prática demonstra que as licitações que permitem essa participação são 

aquelas que envolvem serviços de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica, em que 

empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação do edital. 

Nestes casos, a Administração, com vistas a aumentar o número de participantes, admite a 

formação de consórcio. 

 

Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Público, na condição de contratante, a escolha da 

participação, ou não, de empresas constituídas sob a forma de consórcio, com as devidas 

justificativas, conforme se depreende da literalidade do texto da Lei no 8.666/93, que em seu 

artigo 33 que atribui à Administração a prerrogativa de admissão de consórcios em licitações 

por ela promovidas, pelos motivos já expostos, conclui-se que a vedação de constituição de 



                                         
Município de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS 

 

  4 
Avenida Vitória, nº 347 | Centro | Nova Venécia/ES | CEP: 29.830-000 

Telefone: (27) 3752-9004 | E-mail: licitacao@novavenecia.es.gov.br | www.novavenecia.es.gov.br 

empresas em consórcio, para o caso concreto, é o que melhor atende o interesse público, por 

prestigiar os princípios da competitividade, economicidade e moralidade. 

 

4.3.2.5. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição 

(Acórdão nº 746/2014 – TCU – Plenário). 

 

4.4. Na hipótese do licitante ser Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), 

deverá assinalar no ato do cadastramento da proposta, no campo apropriado no sistema 

do site www.bll.org.br, "DECLARO SER ME/EPP" existente na aba "verificação das 

propostas cadastradas", caso deseje usufruir das prerrogativas conferidas pela Lei 

Complementar nº 123/06 e Lei Complementar nº 147/2014, decaindo do direito deste 

benefício o proponente que não se declarar. 

 

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no Edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, 

então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do 

SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do 

art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

 

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 
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5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 

julgamento da proposta. 

 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação do(a) Pregoeiro(a) e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 

 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 

dos seguintes campos: 

 

6.1.1. Valor unitário e total do item; 

 

6.1.1.1. Serão admitidos no preço proposto a utilização de até 02 (duas) casa decimais após a 

vírgula, expressos em moeda nacional. 

 

6.1.2. Marca; 

 

6.1.3. Fabricante; 

 

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do 

Termo de Referência, indicando no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de 

garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso. 

 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens. 

 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

sua apresentação. 

 

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas (Acórdão nº 

1455/2018 – TCU – Plenário). 
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6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido 

processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas 

necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao n pagamento dos 

prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na 

execução da Ata de Registro de Preços. 

 

6.7. O licitante deverá declarar em campo próprio do sistema eletrônico o cumprimento dos 

requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências deste Edital. 

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 

na data, horário e local indicados neste Edital. 

 

7.2. O(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 

Referência. 

 

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

 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) 

e os licitantes. 

 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro. 

 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 
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7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura 

da sessão e as regras estabelecidas neste Edital. 

 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

 

 

7.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

 

7.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, 

o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o 

período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances. 

 

7.10. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 

autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores 

àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

 

7.10.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os 

autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, 

oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 

deste prazo. 

 

7.11. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances 

segundo a ordem crescente de valores. 

 

7.11.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens 

anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de 

três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, 

o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

 

7.12. Poderá o(a) Pregoeiro(a), auxiliado pela Equipe de Apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender 

às exigências de habilitação. 

 

7.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 
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7.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

 

7.15. No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

 

7.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 

vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no 

sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

 

7.17. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e 

seus anexos. 

 

7.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

 

7.19. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 

finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

 

7.20. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, 

aos bens produzidos: 

 

7.20.1. no país; 

 

7.20.2. por empresas brasileiras; 

 

7.20.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

 

7.20.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

 

7.21. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre 

as propostas empatadas. 

 

7.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor 

preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das 

previstas neste Edital. 
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7.22.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

 

7.22.2. O(a) Pregoeiro(a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

 

7.23. Após a negociação do preço, o(a) Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento 

da proposta. 

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no 

parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto nº 10.024/2019. 

 

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao 

preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 – TCU – Plenário), ou que apresentar preço 

manifestamente inexequível. 

 

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração. 

 

8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita. 

 

8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 

com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada 

mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a 

ocorrência será registrada em ata. 

 

8.5. O(a) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não 

aceitação da proposta. 
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8.5.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

 

8.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(a), destacam-se os que 

contenham as características do bem ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 

indicados pelo(a) Pregoeiro(a), sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob 

pena de não aceitação da proposta. 

 

8.5.3. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões 

de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, 

o(a) Pregoeiro(a) exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob 

pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 03 (três) dias úteis 

contados da solicitação. 

 

8.5.3.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do 

procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os 

interessados, incluindo os demais licitantes. 

 

8.5.3.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 

 

8.5.3.3. Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade: 

 

8.5.3.3.1. Verificar se a amostra enviada atende ao descritivo do Edital, bem como se 

corresponde à proposta apresentada; 

 

8.5.3.3.2. Avaliar tecnicamente a amostra no que tange à qualidade, se o objetivo de uso será 

alcançado sem prejudicar o usuário e sem comprometer a técnica, dentre outros pontos. 

 

8.5.3.4. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa 

aceita pelo(a) Pregoeiro(a), ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas 

neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 

 

8.5.3.5. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o(a) 

Pregoeiro(a) analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. 

Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de 

uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência. 

 

8.5.3.6. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, 

podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não 

gerando direito a ressarcimento. 
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8.5.3.7. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser 

recolhidas pelos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, após o qual poderão ser descartadas 

pela Administração, sem direito a ressarcimento. 

 

8.5.3.8. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições 

indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua 

portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso. 

 

8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

 

8.7. Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

 

8.8. O(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 

preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

 

8.8.1. Também nas hipóteses em que o(a) Pregoeiro(a) não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

 

8.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

 

8.9. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(a) Pregoeiro(a) verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

9. DA HABILITAÇÃO 

 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção 

que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros: 

 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

 

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 

pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 
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c) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - 

CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

 

d) Cadastro de empresas inidôneas, mantido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo – TCE/ES (https://www.tcees.tc.br/portal-da-transparencia/consultas/lista-de-

responsaveis/empresas-inidoneas/) e proibidas de contratar com o Poder Público estadual ou 

municipal (https://www.tcees.tc.br/portal-da-transparencia/consultas/lista-de-

responsaveis/proibidos-de-contratar/). 

 

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das 

alíneas “a”, “b” e “c” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 

(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

 

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 

contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário. 

 

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

 

9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

 

9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

 

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o(a) Pregoeiro(a) reputará o licitante inabilitado, por 

falta de condição de participação. 

 

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 

9.2. A habilitação dos licitantes será verificada por meio dos documentos encaminhados através 

do Sistema BLL, bem como através do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação 

à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômico-financeira e 

habilitação técnica. 
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9.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF 

para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em 

conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

 

9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a 

consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo(a) Pregoeiro(a) lograr 

êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 

2019. 

 

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) hora, sob 

pena de inabilitação. 

 

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à 

integridade do documento digital. 

 

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

 

9.6. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 

 

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 

Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 

9.8. Habilitação jurídica: 

 

9.8.1. No caso de Empresário Individual: Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

 

9.8.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

 

9.8.3. No caso de Sociedade Empresária ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada 

– EIRELI: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 
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9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

 

9.8.5. No caso de Sociedade Simples: Inscrição do Ato Constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

 

9.8.6. No caso de Cooperativa: Ata de Fundação e Estatuto Social em vigor, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da 

Lei nº 5.764, de 1971; 

 

9.8.7. No caso de Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no País: Decreto de 

Autorização; 

 

9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

 

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista: 

 

9.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 

9.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

 

9.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

 

9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos 

do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 

1º de maio de 1943, obtida por meio do endereço eletrônico: www.tst.jus.br/certidao; 

 

9.9.5. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

 

9.9.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa 

à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
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9.9.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal: Certidão dos Tributos relativos 

ao domicílio ou sede da proponente. A proponente com filial no Município de Nova Venécia/ES 

fica obrigada a fornecer a certidão relativa a esta Filial, para atendimento do item; 

 

9.9.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 

9.9.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

inabilitação. 

 

9.10. Qualificação Econômico-Financeira 

 

9.10. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 

observada a data de validade definida no instrumento. 

 

9.10.1. no caso de silêncio do documento a respeito de sua validade, a certidão negativa de 

falência para fins de habilitação, deverá apresentar data de emissão de, no máximo, 90 (noventa) 

dias anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação. 

 

9.10.2. balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, no formato comparativo contendo Termo de 

Abertura e Encerramento, certificado por contabilista registrado no Conselho Regional 

de Contabilidade, a fim de comprovar a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.  

 

9.10.2.1. para as Sociedades Anônimas, e demais empresas não optantes pelo simples nacional, 

que excedam a receita bruta anual de R$ 4.800.000,00, conforme a Lei 123/2006, art. 3, § 2º, 

bem como, o art. 3º, I e II, nova redação pela LC 155/2016, será exigido conforme o disposto 

no Art. 176 da Lei 6.404/76: 

 
Art. 176. (…) 

 

I - balanço patrimonial; 

 

II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; 

 

III - demonstração do resultado do exercício; e 

 

IV - demonstração dos fluxos de caixa; 
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V - se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. 

 

§ 1º As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores 

correspondentes das demonstrações do exercício anterior. 

 

§ 4º As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros 

quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessárias para esclarecimento da 

situação patrimonial e dos resultados do exercício. 
 

9.10.2.2. para outras empresas, optantes ou não pelo simples nacional, que não exceda a receita 

bruta de R$ 4.800.000,00, de acordo com a Lei nº 123/2006 Art. 3º, I e II, nova redação pela 

LC nº 155/2016: 

 

a) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e Notas Explicativas, 

registrados na Junta Comercial; 

 

b) Cópia do Termo de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente registrado na 

Junta Comercial; 

 

c) As empresas optantes pelo simples nacional, em atendimento ao tratamento diferenciado para 

ME e EPP, poderão substituir os itens das letras “a” e “b” pela Declaração de Informações 

Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) e o Extrato do Simples Nacional, do período de apuração 

anterior ao Edital; 

 

d) No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço 

patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015). 

 

9.10.2.3. Para as empresas que possuem Escrituração Contábil Digital, deverão apresentar o 

recibo de entrega dos arquivos digitais, bem como os arquivos: do Livro Digital, do Balanço 

Patrimonial, da Demonstração de Resultado e dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro 

Digital. 

 

9.10.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da 

última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou 

de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão 

fiscalizador. 

 

9.10.2.5. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção 

de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores 

a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas: 

 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
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SG = 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

9.10.2.5.1. As licitantes que apresentarem resultado inferior a 1,0 (um) para qualquer dos 

índices: Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) ou Liquidez Corrente (LC), quando de sua 

habilitação, deverão comprovar patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2º e 3º do artigo 

31, da Lei nº 8.666/93; 

 

9.10.2.5.2. A comprovação de patrimônio líquido será equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor estimado para contratação, considerando o valor estimado para o período de 12 (doze) 

meses, conforme determina a Lei nº 8.666/93, admitida a atualização para a data de 

apresentação da proposta, através de índices oficiais. 

 

9.10.2.6. As exigências contidas neste item devem ser comprovadas por meio de registro na 

junta comercial respectiva ou por intermédio do SPED – Sistema Público de Escrituração 

Digital, na forma da legislação que regula a matéria. 

 

9.10.2.7. No caso de empresa recém-constituída que ainda não tenha encerrado seu primeiro 

exercício social, o que deverá ser devidamente comprovado, poderá ser apresentado, 

excepcionalmente, em substituição ao balanço patrimonial e demonstrações contábeis, o 

Balanço e o Demonstrativo de Resultado Parcial referente ao período compreendido entre o 

início de suas atividades e o mês anterior à data de apresentação dos documentos de qualificação 

econômico-financeira para fins de habilitação no certame. A documentação apresentada deverá 

estar devidamente registrada na junta comercial ou no SPED. 

 

9.10.2.8. As empresas enquadradas como MEI – Micro Empreendedor Individual estão 

dispensadas da Elaboração das Demonstrações Contábeis, tornando-as isentas da apresentação, 

porém devem apresentar o CCMI – Certificado da Condição de Microempreendedor Individual. 

 

9.10.2.9. Certidão de Regularidade Profissional do responsável pela elaboração das 

Demonstrações Contábeis, a fim de comprovar que o profissional da contabilidade está em 

situação regular perante o CRC na data de sua emissão, quando da assinatura de trabalho 

técnico ou outros motivos que exijam a comprovação de sua regularidade, conforme 

Resolução CFC nº 1402/2012. A não apresentação da referida certidão não ensejará a 

inabilitação da empresa licitante no presente certame. 

 

9.11. Qualificação Técnica 
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9.11.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e 

prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da 

apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

 

9.12. Das Declarações de Superveniência de Fatos Impeditivos, de Emprego de Menores e 

de E-mail: 

 

a) Declaração que se encontra desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a 

declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, 

conforme Artigo 32, § 2º, Lei 8.666/1993, conforme modelo: 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2022 

 

A empresa ...................................................., inscrita no

 CNPJ sob o nº ........................................... sediada 

na .........................................., declara, sob as penas da Lei, que até a 

presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente 

processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 
 

Local e data ....................................................................... 
 

..................................................................................................................... 
(Representante legal) 

 

b) Declaração de “proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e 

de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

quatorze anos”, com base fundamento no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, 

conforme nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998 c/c a Lei nº 8.666/93 e 

suas posteriores alterações, conforme modelo: 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2022 

 

A empresa: ............., inscrita no CNPJ sob o nº............, por intermédio de 

seu representante legal o (a) Senhor (a) .................., portador da Carteira de 

Identidade nº. .......... e do CPF nº. , DECLARA, para fins do disposto 

no inciso V do Artigo 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 

pela Lei n°. 9.854, de 27 de outubro de 1999, DOU de 28/10/1999, que não 

emprega menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

e não emprega menor de dezesseis anos. 



                                         
Município de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS 

 

  19 
Avenida Vitória, nº 347 | Centro | Nova Venécia/ES | CEP: 29.830-000 

Telefone: (27) 3752-9004 | E-mail: licitacao@novavenecia.es.gov.br | www.novavenecia.es.gov.br 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 

aprendiz. (   ). 

 

Local e data ....................................................................... 
..................................................................................................................... 

(Representante legal) 

 

c) Fornecer e manter, obrigatoriamente, disponível endereço eletrônico (e-mail) para 

notificação de decisões proferidas no procedimento, que terão validade para ciência inequívoca, 

produzindo efeitos para contagem de prazos, através de DECLARAÇÃO, conforme modelo 

abaixo: 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2022 

 

A empresa: ...................., inscrita no CNPJ sob o nº ........., por intermédio 

de seu representante legal o(a) Senhor(a) ............., portador(a) da Carteira 

de Identidade nº .............. e do CPF nº ..........., DECLARA seu endereço 

eletrônico (e-mail) ................., para notificar e receber decisões proferidas 

no procedimento, que terá validade para ciência inequívoca, produzindo 

efeitos para contagem de prazos. 
 

Local e data ....................................................................... 
 

..................................................................................................................... 
(Representante legal) 

 

Obs.: A falta da referida declaração não ensejará a inabilitação da empresa licitante no 

presente certame. 

 

Obs.: Estas Declarações deverão ser realizadas preferencialmente em papel timbrado da 

licitante. 

 

9.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará 

dispensado(a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) 

da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que 

a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências deste Edital. 
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9.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 

habilitação. 

 

9.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa 

ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 

prorrogado por igual período, a critério da Administração Pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

 

9.15. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 

convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 

mesmo prazo para regularização. 

 

9.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o(a) 

Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

 

9.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 

Edital. 

 

9.18. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas neste Edital, o licitante 

será declarado vencedor. 

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 

(duas) horas, a contar da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema eletrônico e deverá: 

 

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 

rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas 

pelo licitante ou seu representante legal. 

 

10.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins 

de pagamento. 
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10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução da Ata de Registro de Preços e aplicação de eventual sanção à Contratada, 

se for o caso. 

 

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

 

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

 

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, 

prevalecerão estes últimos. 

 

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 

conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de 

um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta 

de outro licitante. 

 

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 

11. DOS RECURSOS 

 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o 

prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, 

de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais 

motivos, em campo próprio do sistema. 

 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao(à) Pregoeiro(a) verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

 

11.2.1. Nesse momento o(a) Pregoeiro(a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 
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11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias 

para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 

outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

 

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

 

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

 

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da 

LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 

ao encerramento da etapa de lances. 

 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta. 

 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a 

fase do procedimento licitatório. 

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do(a) 

Pregoeiro(a), caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 

regular decisão dos recursos apresentados. 

 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório. 
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14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

 

 

15. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS 

 

15.1. Não haverá exigência de garantia contratual dos bens fornecidos na presente contratação. 

 

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, 

contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo 

prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

 

16.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, 

mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que 

seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

 

16.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) 

vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito 

 

16.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro 

de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a 

descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

 

16.5. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar 

os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação 

do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não 

atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993; 

 

 

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

 

17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as 

estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
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18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 

Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência, 

anexo a este Edital. 

 

20. DO PAGAMENTO 

 

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este 

Edital. 

 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

21.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que: 

 

21.1.1. não assinar a Ata de Registro de Preços ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 

quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

 

21.1.2. apresentar documentação falsa; 

 

21.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

 

21.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

 

21.1.5. não mantiver a proposta; 

 

21.1.6. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

 

21.1.7. cometer fraude fiscal; 

 

21.1.8. comportar-se de modo inidôneo. 

 

21.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em 

pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 

injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024, de 2019. 
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21.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 

licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

 

21.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 

anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

 

21.4.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos ao objeto da contratação; 

 

21.4.2. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 

dois anos; 

 

21.4.3. Impedimento de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até cinco anos; 

 

21.4.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 

 

21.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

 

21.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 

administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 

apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 

despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 

 

21.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 

ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º 

de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

 

21.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 

Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a 

participação de agente público. 

 

21.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 

do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 

419 do Código Civil. 
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21.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

21.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

 

21.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

21.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 

Referência. 

 

22. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 

 

22.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao 

valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

 

22.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do 

certame em relação ao licitante melhor classificado. 

 

22.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do 

licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual 

apresentada durante a fase competitiva. 

 

22.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 

contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou 

tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892, de 

2013. 

 

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

22.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar este Edital. 

  

22.2. A impugnação deverá ser realizada, preferencialmente, por forma eletrônica, através da 

Plataforma BLL. Poderá ainda ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

licitacao@novavenecia.es.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no Protocolo Geral da 

Prefeitura Municipal de Nova Venécia/ES, situada na Avenida Vitória, nº 347, Centro, Nova 

Venécia/ES, CEP: 29.830-000. 
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22.3. Caberá ao(à) Pregoeiro(a), auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de 

recebimento da impugnação. 

 

22.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

 

22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 

ao(à) Pregoeiro(a), até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão 

pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado neste Edital. 

 

22.6. O(a) Pregoeiro(a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos. 

 

22.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

 

22.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo(a) Pregoeiro(a), nos autos do processo de licitação. 

 

22.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão 

os participantes e a Administração. 

 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

 

23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 

haja comunicação em contrário, pelo(a) Pregoeiro(a). 

 

23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

 

23.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 

23.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
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23.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 

a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 

da condução ou do resultado do processo licitatório. 

 

23.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 

na Administração. 

 

23.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia 

e do interesse público. 

 

23.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 

23.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos www.bll.org.br e 

www.novavenecia.es.gov.br, e também poderá ser lido e/ou obtido através do e-mail 

licitacao@novavenecia.es.gov.br ou no endereço da Prefeitura Municipal de Nova Venécia/ES, 

situada na Avenida Vitória, nº 347, Centro, Nova Venécia/ES, CEP: 29.830-000, nos dias úteis, 

no horário de 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, mesmo endereço e período 

no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados. 

 

23.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 

23.12.1. Anexo I: Termo de Referência; 

 

23.12.2. Anexo II: Modelo de Proposta de Preços; 

 

23.12.3. Anexo III: Minuta de Ata de Registro de Preços; 

 

 

 

Nova Venécia/ES, 02 de julho de 2022. 

 

 

MAYARA APARECIDA MORAES ELLER MININÕ 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DOS ESPORTES 



                                         
Município de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS 

 

  29 
Avenida Vitória, nº 347 | Centro | Nova Venécia/ES | CEP: 29.830-000 

Telefone: (27) 3752-9004 | E-mail: licitacao@novavenecia.es.gov.br | www.novavenecia.es.gov.br 

ANEXO I DO EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2022 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo subsidiar o procedimento licitatório, para 

REGISTRO DE PREÇOS na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, para a futura 

e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais 

esportivos, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal dos Esportes, 

conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento, 

neste Termo de Referência. 

 

1.2. Deverão ser rigorosamente atendidas às especificações e quantitativos constantes da tabela 

abaixo e observados os esclarecimentos constantes deste Termo de Referência: 

 

ITEM 

QUAN
T. 

MÍNI
MA 

QUAN
T. 

MÁXI
MA 

UNID. ESPECIFICAÇÃO 

VALOR 
MÁXIMO 

ACEITÁVEL 

VALOR TOTAL 
MÁXIMO 

ACEITÁVEL 

01 20 60 Unid. 

Bola Oficial de Futsal Tam. Max 
50, com 8 gomos, confeccionada 
em PU. Tamanho: 49 - 52 cm de 
diâmetro. Peso: 250 - 280 g. 
Neogel, Miolo Capsula SIS, 
Branca com laranja. Câmara 
Airbility - Acabamento 
Termotec/PU Ultra 1000% 

R$ 226,30 R$ 13.578,00 

02 20 60 Unid. 

Bola Oficial de Futsal, Tam. Max 
100, com 8 gomos, 
confeccionada em PU. Tamanho: 
52 - 55 cm de diâmetro. Peso: 
300 - 330 g. Neogel, Miolo 
Capsula SIS, Branca com laranja. 
Câmara Airbility - Acabamento 
Termotec/PU Ultra 1000% 

R$ 226,33 R$ 13.579,80 

03 20 60 Unid. 

Bola Oficial de Futsal, Tam. Max 
200, com 8 gomos, 
confeccionada em PU. Tamanho: 
55 - 58 cm de diâmetro. Peso: 
350 - 380 g. Neogel, Miolo 
Capsula SIS, Branca com Laranja. 
Câmara Airbility - Acabamento 
Termotec/PU Ultra 1000%  

R$ 234,67 R$ 14.080,20 
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04 20 60 Unid. 

Bola Oficial de Futsal, Tam. Max 
500, com 8 gomos, 
confeccionada em PU. Tamanho: 
62 - 64 cm de diâmetro. Peso: 
400 - 440 g. Neogel, Miolo 
Capsula SIS, Branca com Laranja. 
Câmara Airbility - Acabamento 
Termotec/PU Ultra 1000%.. 

R$ 247,97 R$ 14.878,20 

05 20 60 Unid. 

Bola Oficial de Futsal, Tam. Max 
1000 com 11 gomos, 
confeccionada com PU PRÓ. 
Tamanho: 62,5 – 63,5 cm de 
diâmetro. Peso: 410 - 440 g. 
Neogel, Capsula SIS, Branca com 
Laranja. Câmara Airbility - 
Acabamento Termotec/PU Ultra 
1000%. 

R$ 338,55 R$ 20.313,00 

06 06 60 Unid. 

Bola Oficial de Handebol, 
Tamanho feminino. H1L, 
costurada, com 32 gomos, 
confeccionada com PU PRÓ. 
Tamanho: 50 - 52 cm de 
diâmetro. Peso: 290 – 330 g. 
Câmara arbility, sistema de forro 
triaxial, camada interna evacel, 
miolo Capsula SIS cor: amarelo 
com verde. 

R$ 298,00 R$ 17.880,00 

07 06 60 Unid. 

Bola Oficial de Handebol, 
Tamanho feminino. H2L, 
costurada, com 32 gomos, 
confeccionada com PU PRÓ. 
Tamanho: 54 - 56 cm de 
diâmetro. Peso: 325 – 375 g. 
Câmara arbility, sistema de forro 
triaxial, camada interna evacel, 
miolo slip system removível e 
lubrificado cor: amarelo com 
verde. 

R$ 299,67 R$ 17.980,20 

08 06 60 Unid. 

Bola Oficial de Handebol, 
Tamanho feminino. H3L, 
costurada, com 32 gomos, 
confeccionada com PU PRÓ. 
Tamanho: 58 - 60 cm de 
diâmetro. Peso: 425 – 475 g. 
Câmara arbility, sistema de forro 
triaxial, camada interna evacel, 
miolo slip system removível e 
lubrificado cor: amarelo com 
verde. 

R$ 308,00 R$ 18.480,00 
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09 06 50 Unid. 

Bola Oficial de Vôlei PRÓ 7.0, 
matrizada, com 16 gomos, 
confeccionada com microfibra. 
Bola oficial aprovada pela 
Federação Internacional de 
Voleibol (FIVB). Tamanho: 65 - 
67 cm de diâmetro. Peso: 260 - 
280 g. Câmara arbility, 
acabamento matrizada 
microfibra, miolo slip system 
removível e lubrificado. Cor 
branca com verde. 

R$ 450,67 R$ 22.533,50 

10 06 50 Unid 

Bola Oficial de Vôlei 8.0 PRÓ IX, 
com 18 gomos, confeccionada 
com microfibra. Bola oficial 
aprovada pela Federação 
Internacional de Voleibol (FIVB). 
Tamanho: 65 - 67 cm de 
diâmetro. Peso: 260 - 280 g. 
Camada interna neotec, miolo 
capsula SIS, Câmara 6D, 
Termotec. Cor amarelo com azul. 

R$ 488,97 R$ 24.448,50 

11 06 50 Unid. 

Bola Oficial de Basquete, 
tamanho masculino aprovada 
pela FIBA, confeccionada com 
microfibra. Tamanho: 75 - 78 cm 
de diâmetro Peso: 600 - 650 g. 
Câmara arbility, acabamento 
matrizada microfibra, miolo slip 
system removível e lubrificado. 
Cor amarelo com marrom. 

R$ 486,33 R$ 24.316,50 

12 06 50 Unid. 

Bola Oficial de Basquete, 
tamanho feminino aprovada 
pela FIBA, confeccionada com 
microfibra. Tamanho: 72 - 74 cm 
de diâmetro Peso: 510 - 565 g. 
Câmara arbility, acabamento 
matrizada microfibra, miolo slip 
system removível e lubrificado. 
Cor amarelo com marrom. 

R$ 468,46 R$ 23.423,00 

13 06 60 Unid. 

Bola Profissional de Futevôlei 
FT-5 branco com preto, Couro 
sintético. Composição: 
Poliuretano. Peso: 410 a 450 g. 
Com costura. Circunferência 
tamanho 5 oficial. Tamanho: 68 - 
70 cm de diâmetro. 

R$ 526,00 R$ 31.560,00 

14 20 100 Unid. 
Bola Oficial de Futebol Society, 
com 08 gomos, confeccionada 
em PU. Tamanho: 66-69 cm de 

R$ 189,30 R$ 18.930,00 
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diâmetro. Peso: 420 - 450 g. 
Termotec com miolo slip system 
removível e lubrificado (Capsula 
ISIS), câmara 6D. Cor branca e 
preto, Neogel, termofixo. 
Unidade de Fornecimento: 
Unidade. 

15 12 100 Unid. 

Bola de Futebol de Campo, 
tamanho infantil nº 4, costurada 
à maquina, com 32 gomos, 
confeccionada em PVC + EVA, 
Câmara Burtil, Miolo Removível 
e Lubrificado PU, Peso 360-390 
G, 64-66 cm, Branca. 

R$ 122,63 R$ 12.263,00 

16 20 100 Unid. 

Bola Oficial de Futebol de 
Campo, com 8 gomos, 
confeccionada com PU PRÓ. 
Construção Termotec, câmara 
6D, sistema de forro termofixo, 
camada interna neotec, 
Tamanho: 68,5 – 69,5 cm de 
diâmetro. Peso: 420 - 445 g, 
miolo Capsula SIS. Branca/preto. 

R$ 319,33 R$ 31.933,00 

17 20 100 Unid. 

Bola Oficial de Futebol de 
Campo, com 14 gomos, 
confeccionada com PU. 
Construção Termotec, câmara 
6D, sistema de forro termofixo, 
camada interna neotec, 
Tamanho: 68,5 – 69,5 cm de 
diâmetro. Peso: 420 - 445 g, 
miolo Capsula SIS. Branca/preto. 

R$ 327,76 R$ 32.776,00 

18 20 100 Unid. 

Bola Oficial de Futebol de 
Campo, com 8 gomos, 
confeccionada com PVC. 
Tamanho: 68 - 70 cm de 
diâmetro. Peso: 410 - 450 g. 
Construção Termotec Miolo Slip 
System Removível e Lubrificado, 
Branca/preto. 

R$ 229,33 R$ 22.933,00 

19 01 10 Kit 

Kit de Rede de Tênis 4 lonas com 
faixa central e cabo de aço: Rede 
Confeccionada com fios de 
polietileno preto com 2,4 mm 
de largura e proteção UV 
torcido, a Rede de Tênis 
Profissional 4 Lonas  possui 
área de saque dupla em toda 
extensão, tamanho oficial de 
1,07m de altura por 12,80m 

R$ 1.362,97 R$ 13.629,70 
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de comprimento, 4 lonas 
envolvendo os lados inferior, 
superior e laterais da rede; 
Cabo de Aço: Cabo de aço 
plastificado com tratamento UV 
que evita a degradação dos 
polímeros ocasionada por 
intempéries, matéria prima 
virgem de alta densidade, feito 
em laboratório para aumentar o 
tempo de uso. 
Faixa Central: Faixa branca 
para rede de tênis com 
mosquetão, tratamento UV que 
evita a degradação do polímeros 
ocasionada por intempéries, 
matéria prima virgem de alta 
densidade, feito em laboratório 
para aumentar o tempo de uso; 

20 05 15 Unid 

Rede de Vôlei Oficial Profissional 
para Competição 4 faixas: Rede 
confeccionada com fio 2,5 mm 
de espessura ou 4 mm 100% 
polietileno (PP) com quatro 
faixas (superior, inferior e 
laterais) emborrachadas (PVC) e  
Medindo 1 metro de altura por 
10 metros de comprimento.Fio 
com Tratamento Ultra Violeta 
(UV) – Malha de 10x10 cm 04 
faixas (lona de algodão) com 
5cm de largura 100% lona 
(grossa). 

R$ 404,33 R$ 6.064,95 

21 01 10 Unid 

KIT de Par de rede FUTEVÔLEI  
Oficial 2 faixas + Cabo de Aço 
Galvanizado + Fita de 
Marcação 
Especificações Rede de 
Futevôlei Oficial Duas Faixas 
Material: Polipropileno, 100% 
virgem com Tratamento U.V, 
Contra as ações do Tempo; 
Espessura do Fio: 2mm; 
Tamanho da Malha: 10x10cm; 
Dimensões: 1,00m de Largura 
por 9,50m de Comprimento; 
Cor: Preta; Faixas: Lona Superior 
e Inferior com 6cm de Largura. 
Especificações Cabo de Aço 
Galvanizado 

R$ 547,22 R$ 5.472,20 
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Cabo de Aço galvanizado para 

Rede de Vôlei com pontas 

prensadas; Espessura do Cabo: 

3.2mm; Comprimento: 13 

metros;  
Especificações Fita de 
Marcação Futevôlei 
Material: Poliester; Cor: Azul; 
Dimensões: 9 x 18 mts; Contém: 
6 peças com 6 fixadores de ferro. 

22 03 20 Par 

Par de Rede Society Profissional 
confeccionada em Fio 8 mm 
trançados Polipropileno (SEDA) 
Tamanho: 5 metros x 2,20 
metros x 1 metro. ''Véu'', Malhas 
quadriculadas, 15 cm x 15 cm. 
Com duas peças cor branca. 

R$ 1.237,15 R$ 24.743,00 

23 03 20 Par 

Par Rede Society Suíço Fio 4mm 
Malha 12cm Seda 

Malha: 12x12cm; 

Fio: Confeccionada no fio 4mm; 

Material: Polipropileno de 

alta tenacidade - 100% virgem, 

com tratamento contra as ações 

do tempo (U.V); 
Tamanho: máximo de 6,50 
metros de comprimento x 2,50 
de altura; 
Com duas peças brancas. 

R$ 685,33 R$ 13.706,60 

24 03 20 Par 

Par de Rede para traves de 
Futebol de Campo fio 8 mm, 
Modelo México Seda 
confeccionada na malha 
quadriculadas 15 x 15 cm em 
corda trançada, material 
Polipropileno – 100 % virgem, 
com tratamentos contra as ações 
(U.V) em dimensões 7,5m na 
largura, 2,5m de altura, 2m de 
recuo superior e 2m de recuo 
inferior; Com duas peças 
Brancas. 

R$ 2.195,06 R$ 43.901,20 

25 03 50 Par 

Par de Rede Para Gol Futebol de 
Campo Sob Medida Fio 4mm 
Malha 12cm Seda 
Malha: 12x12cm; 
Fio: Confeccionada no fio 4mm; 

R$ 1.082,17 R$ 54.108,50 
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Material: Polipropileno de 
alta tenacidade - 100% virgem, 
com tratamento contra as ações 
do tempo (U.V); 
Tamanho: máximo de 7,60 
metros de comprimento x 2,60 
de altura; 
Com duas peças brancas. 

26 05 50 Par 

Par de Rede para traves de 
Futebol de Salão fio 8mm SEDA 
Confeccionada na malha 
12x12cm em corda trançada; 
Material: Polipropileno – 100% 
virgem, com tratamento contra 
as ações (U.V); 
Dimensões: 3,2m na largura, 
2,10m de altura, 1m de recuo 
inferior e 0,6m de recuo 
superior; com duas peças 
Cor: Branca. 

R$ 1.176,00 R$ 58.800,00 
 
 

27 05 50 Par 

Par Rede Gol Futsal Sob Medida 
Fio 4mm Malha 10cm Seda 

Malha: 10x10cm; 

Fio: Confeccionada no fio 4mm; 

Material: Polipropileno de 

alta tenacidade - 100% virgem, 

com tratamento contra as ações 

do tempo (U.V). 
Tamanho: máximo de 3,30 
metros comprimento x 2,50 de 
altura; 
Com duas peças brancas. 

R$ 574,28 R$ 28.714,00 

28 03 20 Uind 

Par Rede de Basquete Fio 4mm 
Tipo Chuá Seda 11 Alças; 
Espessura da Corda: Fio 4mm; 
Material   
Utilizado: Polipropileno; 
Cor: Branca; 
Medidas: 0,40x0,45cm. 

R$ 101,83 R$ 2.036,60 

29 02 05 Unid. 

Bolsa Massagem Térmica 
Europa Grande, Bolsos Laterais 
Externos com Zíper Alça para 
Transporte Material Poliéster 
Estilo Nylon, Dimensões: 40 cm 
(C), 21 cm (A), 29 cm (L). 

R$ 167,88 R$ 839,40 

30 01 05 Unid. 
Faixa de Capitão 100% 
Poliamida sem Regulador em 

R$ 27,33 R$ 136,65 
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Velcro, Tamanho Único Cor 
Branca. 

31 01 200 Unid. 

Cone Pequeno Tamanho 23,5 cm 
(A) para Treino, Exercícios e 
Jogos, Base Quadrada, Material 
Plástico Flexível Cores Diversas. 

R$ 10,32 R$ 2.064,00 

32 50 200 Unid. 
Cone Chinês KL Master Fitness 
Prato Demarcatório Funcional 
Dimensões 19 x 19 x 5 cm. 

R$ 6,43 R$ 1.286,00 

33 50 100 Unid. 

Cone Polietileno Base Quadrado, 
Tamanho 50 cm (A) para Treino 
Exercícios e Jogos Cor 
Laranja/Branco. 

R$ 36,77 R$ 3.677,00 

 
 
 

34 
 
 
 
 
 

05 20 Unid. 

Bomba de Encher Bola, 
Tecnologia Double Action, que 
permite enchimento nos dois 
sentidos. Acompanha uma 
mangueira e uma agulha. Agulha 
em liga de zinco com tampa de 
borracha. Mangueira de ar em 
borracha com Nylon e liga de 
zinco COR A DEFINIR. 

R$ 51,67 R$ 1.033,40 

35 05 20 Unid. 

Calibrador de Bola Digital e 
Eletrônico, Profissional para 
medir pressão de todos os tipos 
de bola, possui a medição nas 
unidades em libras/pol². Metal 
Emborrachado. 1 Calibrador + 2 
agulhas. Seu visor fica ligado por 
90 segundos e automaticamente 
se desligará para economizar 
energia. Precisão: + - 1% da 
escala. Resolução: 0.05 
libras/pol². Escala: 0.05 a 19.95 
libras/pol². Temperatura 
operacional: - 10°C a 40°C. 
Consumo de energia 4mW. 
Bateria: CR2032. 

R$ 297,80 R$ 5.956,00 

36 05 20 Unid. 

Cronometro. Composição de 
vidro acrílico; Cor da caixa: 
preta; Material da pulseira: 
Nylon; Cor da pulseira: preta; 
Medidas - diâmetro da caixa: 6,1 
cm; Resistência à água – WR: 30 
Mts; Funções Especiais: timer 
cronógrafo, certificado de 
calibração utilizando padrão de 
referência rastreado pelos 
padrões do INMETRO. 

R$ 124,97 R$ 2.499,40 
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37 03 10 Par 

Par de Antena Oficial para vôlei 
em fibra de vidro. Possui 1,80 
metros de altura e 1,0 cm de 
largura, na cor oficial branca e 
vermelha. 

R$ 190,90 R$ 1.909,00 

38 05 50 Unid. 

Apito Classic CAUL DEDAL 
Profissional para Árbitros, cor 
preta. Design: câmara dupla 
peales. Apito Plástico: Não 
Tóxico. Decibéis: 110 decibéis 

R$ 321,00 R$ 16.050,00 

39 05 50 Unid. 

Apito Classic Profissional para 
Árbitros, Material: Apito 
Plástico com bico revestido de 
silicone. 115 Decibéis, cor preta. 

R$ 53,97 R$ 2.698,50 

40 01 10 Unid. 

Apito Classic Profissional, para 
mesário metal, Argola Metálica, 
que possibilite que o apito seja 
acoplado a um Cordão. 

R$ 49,90 R$ 499,00 

41 05 20 Par 

Par de cartões oficial 
profissional de árbitro, com 
numerações atrás dos times que 
possibilite anotações, 
florescente para campo zona 
livre cor amarelo. 

R$ 27,12 R$ 542,40 

42 05 20 Par 

Par de cartões oficial 
profissional de árbitro de 
handebol, com numerações 
atrás dos times que possibilite 
anotações, florescente para 
campo zona livre cor vermelho. 

R$ 27,12 R$ 542,40 

43 02 05 Unid. 

Placar de Mesa Profissional 
Composição PVC, cor preto, peso 
aproximado 942 g, dimensões 
aproximadas 21x39x19 cm 
utilizado em várias modalidades 
esportivas, sendo que os 
números podem ser vistos por 
ambos os lados, possui sistema. 

R$ 453,63 R$ 2.268,15 

44 02 10 Jogo 

Obstáculos de Agilidade 
Desenvolvida para Pliometria, 
Treinamentos em Circuito, 
Exercícios de Impulsão, Salto, 
Velocidade e Agilidade - Medida 
(Axcxl): 18 / 23 / 30 / 38 / 40 
Cm - Composição: Pvc. - Cor: 
preto. - Contêm 5 Peças e uma 
Bolsa. 

R$ 488,20 R$ 4.882,00 

45 02 10 Jogo 

Estacas para treinamentos; 
composição PVC, peso do 
produto 2,88, dimensões 
aproximadas 2.5x170x2.5 

R$ 649,63 R$ 6.496,30 
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(LxAxP) cm. Cor preto - contêm 
8 peças e uma bolsa. 

46 01 200 Unid. 

Colchonete Ginástica 
Especificação: Confeccionado 
em 70% plástico vinil clorídrico 
e 30% poliéster com medidas de 
100 x 50 x 3 cm (A x L x P), peso 
aproximado de 600 g, com 
espuma densidade 23. Cor azul 
ou preto. 

R$ 82,00 R$ 16.400,00 

47 01 10 Unid 

Escada de chão para agilidade 
Especificação: Confecção: Tecido 
sintético, e reforços internos nos 
degraus e nas laterais em 
plástico inquebrável. Tamanho: 
5 metros. Largura: 50 cm. Altura: 
40 cm. Degraus: 12. 

R$ 139,90 R$ 1.399,00 

48 01 10 Kit 

Kit Top - Prancheta Tática 
Magnética Futebol de Campo. 
Especificação: Prancheta Tática 
de Futebol. Prancheta 
magnética. Possui duas opções 
para demonstrações numa 
mesma prancheta e uma caneta 
com sistema de limpeza a seco. 
Acompanha 1 caneta e imãs que 
simulam jogadores e a bola. 

R$ 149,20 R$ 1.492,00 

49 01 20 Unid 

Peteca oficial Especificação: 
peso de aproximadamente 44 
grs, base de borracha e tamanho 
oficial com penas brancas 

R$ 23,27 R$ 465,40 

50 01 200 Unid 

Tatame EVA Especificação: (etil 
vinil acetato), tatame com 
encaixe fácil. Medidas: 1,00 x 
1,00 x 0,03m. Peso líquido: 4,2 
kg. Espessura 30 mm. 

R$ 163,30 R$ 32.660,00 

51 01 20 Unid. 

Carrinho retrátil para 
transportar bolas de jogos 
coletivos. Especificação: 
Estrutura dobrável, Bolsa em 
nylon. Rodas em PU com rotação 
em 360º; Dimensões 
aproximadas (Montado): 53 x 53 
x 87; Capacidade de transporte 
aproximado: Bola de basquete: 
12 (bolas). Bola de futebol 
campo: 20 (bolas). Bola de vôlei: 
24 (bolas). Peso: 3,7 kg. Marca 
referência: Kief ou similar com o 
mesmo padrão de qualidade 

R$ 829,67 R$ 16.593,40 
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52 01 10 Unid. 

Cinto de Tração Duplo 
Especificação: de tecido 
sintético, alma de E.V.A, forro de 
tela spacer, argolas e 
mosquetões em aço niquelado, 
fita de polipropileno, corda 
elástica com revestimento de 
polipropileno. Tamanho único 
com fechamento regulado por 
velcro. 

R$ 380,97 R$ 3.809,70 

53 01 10 Unid. 

Fita para marcação de vôlei de 
praia Especificação: 
confeccionada em polietileno 
comprimento 16 m, largura 8 m. 

R$ 158,22 R$ 1.582,20 

54 01 10 Par 

Par Poste de voleibol 
profissional Especificação: 
Confeccionado em tubo de 3"; 
chapa de 3mm, tratamento 
anticorrosivo e pintura em PU. 
Possui rondanas e catraca para 
ajustes da rede. 

R$ 1.353,44 R$ 13.534,40 

55 01 20 Unid. 
Corda nylon para pular 
Especificação: 2,40 m com cabo 
de madeira x 10mm. 

R$ 18,30 R$ 366,00 

56 01 20 Kit 

Kit Squeeze c/ Cesta Porta 
Garrafas. Características: O kit 
vem com 6 garrafas de plástico, 
no modelo squeeze, com bico 
para melhor fechamento. A 
capacidade de cada squeeze é de 
790 ml. Cesta com 6 divisórias, 
facilitando assim a disposições 
das garrafas. Alça Ajustável, 
facilitando assim seu transporte 
durante o uso. (caixa com 6 
unidades mais a cesta) 

R$ 161,13 R$ 3.222,60 

57 01 10 Unid. 

Mesa de Tênis de Mesa 
Especificação: desmontável 
mesa feita em MDF de 25mm - 
120kg, acabamento em primer 
azul com linhas demarcatórias 
brancas, bordas laterais em 
perfil de MDF que asseguram 
estabilidade dos tampos, pés de 
tubo de aço dobráveis com 
rodízios e permite o uso como 
"Paredão" para treino solitário., 
com medidas oficiais que 
atendem à Federação 
Internacional de Tênis de Mesa 

R$ 4.440,00 R$ 44.400,00 
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(International Table Tennis 
Federation – ITTF). Medidas da 
Mesa: C x L x A – ( 2,74 x 1,52 x 
0,76 ) m. 

58 01 05 Unid. 
Rede de peteca Especificação: 
lona sintética. Malha: 5x5cm 
Largura: 7,60m Altura: 0,60m 

R$ 184,63 R$ 923,15 

59 01 10 Unid. 

Caneta calibradora de bola, 
Especificação: 15 cm, com 
medição nas unidades kg e em 
libras, com 2 agulhas. Marca de 
referência: Pênalty ou de melhor 
qualidade 

R$ 46,63 R$ 466,30 

60 01 20 Unid. 

Bolsa Porta Bola. Especificação: 
Para a guarda de até 10 bolas. 
Medindo: Altura mínimo de 
77cm e máximo de 80cm, 
Largura mínimo de 45cm e 
máximo de 55cm. Possível 
guardar até 10 bolas. Fabricada 
na cor preta ou azul escuro. 
Referência: Adidas, ou similar ou 
equivalente ou de melhor 
qualidade. 

R$ 103,23 R$ 2.064,60 

61 01 05 Unid. 

Rede de proteção esportiva para 
quadras – fechamento laterais e 
fundo com fio 4.0mm malha 10 
cm polietileno (nylon), em corda 
trançada confeccionada em 
monofilamentos no material 
de Polietileno 100% virgem de 
alta densidade, com tratamento 
Anti-U.V. As malhas são no 
formato quadrado. 
Comprimento 20x40. 

R$ 7.952,50 R$ 39.762,50 

62 08 20 Jogo 

Jogo de coletes contendo 20 
(vinte) peças para treino, com 
cores e tamanho a definir. 
Composição: 100% Poliéster, 
Logomarca Personalizada Lado 
Esquerdo Frontal, Numerado 
Parte Frontal e Costas. 

R$ 591,00 R$ 11.820,00 

63 05 20 Jogo 

Jogo de uniforme composto 
por: 23 (vinte e três) camisas 
poliéster MMS DRY (Dri-Fit), 
malha térmica MAXYFLEX 
manga curta, cor a definir e 
tamanho logomarca lado 
esquerdo e direito frontal, 
numerado parte frontal e costas, 

R$ 2.375,00 R$ 47.500,00 
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23 (vinte e três) calções, 
poliéster MMS DRY (Dri-Fit), 
malha térmica MAXYFLEX, sem 
forro, elástico e cordão interno 
na cintura cores e tamanhos a 
definir logomarca lado esquerdo 
e direito frontal, numerado parte 
frontal, 25 (vinte e cinco) pares 
de meiões lisos, cor a definir, 
com elástico especial no punho, 
pé atoalhado, elástico no 
tornozelo, tamanhos e cores a 
definir: 52% poliamida, 32% 
algodão, 11% poliéster, 5% 
elastodieno, 02 (duas) camisas 
de goleiro, poliéster MMS DRY 
(Dri-Fit), malha térmica 
MAXYFLEX na barra proteções 
acolchoadas, revestidas com tela 
ULTRAGUARD nos ombros 
manga longa, com numeração, 
tamanhos e cores a definir, 
logomarca lado esquerdo e 
direito frontal, numerado parte 
frontal e costas e 02 (duas) 
bermudas de goleiro, cores e 
tamanhos a definir 82% 
poliéster, 18% algodão, com 
proteção almofadada lateral, 
elástico e cordão interno na 
cintura, numerado parte frontal. 

64 01 20 Jogo 

Jogo de uniforme composto 
por: 25 (vinte e cinco) camisas 
tecido DRY 500+ com proteção 
UV e retenção de umidade 
corporal, com gola, punho 
anatômico com acabamentos em 
ribana, artes em sublimação 
digital, etiqueta de tamanho 
termotranfer, manga curta, cor a 
definir e tamanho logomarca 
lado esquerdo e direito frontal, 
numerado parte frontal e costas, 
25 (vinte e cinco) calções em 
tecidos DRY Force, artes em 
sublimação digital, cadarço em 
regulagem infinita cores e 
tamanhos a definir logomarca 
lado esquerdo e direito frontal, 
numerado parte frontal, 25 

R$ 2.541,67 R$ 50.833,40 
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(vinte e cinco) pares de meiões 
lisos, cor a definir, com punho 
anatômico. 

65 05 20 Jogo 

Jogo de uniforme composto 
por: 25 (vinte e cinco) camisas 
tecido DRAY POLIESTER 
DIGITAL ELASTIC cor e 
tamanho a definir, logomarca 
lado esquerdo e direito frontal, 
numerado parte frontal e costas, 
25 (vinte e cinco) CALÇÕES 
MICOFIBRA cadarço em 
regulagem infinita cores e 
tamanhos a definir logomarca 
lado esquerdo e direito frontal, 
numerado parte frontal e 25 
(vinte e cinco) pares de meiões 
lisos, cor a definir. 

R$ 2.491,67 R$ 49.833,40 

66 500 3.000 Unid. 

Medalha retangular fundida em 
liga metálica de Zamac, com 
bordas raiadas e polidas com a 
figura de dois ramos e uma tocha 
olímpica em alto 
relevo, metalizada na cor 
dourada, com o tamanho de 
50mm por 60mm de diâmetro e 
centro liso de 35mm de 
diâmetro, que também permite a 
colocação de adesivo de 35mm. 
Possui espessura máxima de 
2,5mm. Peso aproximado de 38 
gramas. Suporte para fita de 
27mm de largura. A medalha 
pode vir acompanhada de fita de 
cetim nas cores azul, vermelha, 
amarela, branca ou verde com 
2,5 cm de largura ou fita de 
gorgorão nas cores azul, azul-
branco-vermelha ou verde-
amarela com 2,5 cm de largura. 
Adesivada de acordo com o 
evento e com fita. Modelo de 
Referência 50600-D (modelo 
citado apenas como 
referência, devendo o 
material ter qualidade igual 
ou superior). 

R$ 10,77 R$ 32.310,00 

67 500 3.000 Unid. 
Medalha retangular fundida em 
liga metálica de Zamac, com 
bordas raiadas e polidas com a 

R$ 10,77 R$ 32.310,00 
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figura de dois ramos e uma tocha 
olímpica em alto 
relevo, metalizada na cor prata, 
com o tamanho de 50mm por 
60mm de diâmetro e centro liso 
de 35mm de diâmetro, que 
também permite a colocação de 
adesivo de 35mm. Possui 
espessura máxima de 2,5mm. 
Peso aproximado de 38 gramas. 
Suporte para fita de 27mm de 
largura. A medalha pode vir 
acompanhada de fita de cetim 
nas cores azul, vermelha, 
amarela, branca ou verde com 
2,5 cm de largura ou fita de 
gorgorão nas cores azul, azul-
branco-vermelha ou verde-
amarela com 2,5 cm de largura. 
Adesivada de acordo com o 
evento e com fita. Modelo de 
Referência 50600-P (modelo 
citado apenas como 
referência, devendo o 
material ter qualidade igual 
ou superior). 

68 200 2000 Unid. 

Medalha retangular fundida em 
liga metálica de Zamac, ao redor 
da medalha uma coroa de louros 
em alto relevo, metalizada na cor 
dourada, com o tamanho de 
60mm de diâmetro e centro liso 
de35mm de diâmetro, que 
também permite a colocação de 
adesivo de 35mm. Possui 
espessura máxima de 3,2mm. 
Peso aproximado de 427 
gramas. Suporte para fita de 
27mm de largura. A medalha 
pode vir acompanhada de fita de 
cetim nas cores azul, vermelha, 
amarela, branca ou verde com 
2,5 cm de largura ou fita de 
gorgorão nas cores azul, azul-
branco-vermelha ou verde-
amarela com 2,5 cm de largura. 
Adesivada de acordo com o 
evento e com fita. Modelo de 
Referência 60000-D (modelo 
citado apenas como 

R$ 9,43 R$ 18.860,00 
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referência, devendo o 
material ter qualidade igual 
ou superior). 

69 200 2000 Unid. 

Medalha retangular fundida em 
liga metálica de Zamac, ao redor 
da medalha uma coroa de louros 
em alto relevo, metalizada na cor 
prata, com o tamanho de 60mm 
de diâmetro e centro liso de 
35mm de diâmetro, que também 
permite a colocação de adesivo 
de 35mm. Possui espessura 
máxima de 3,2mm. Peso 
aproximado de 427 gramas. 
Suporte para fita de 27mm de 
largura. A medalha pode vir 
acompanhada de fita de cetim 
nas cores azul, vermelha, 
amarela, branca ou verde com 
2,5 cm de largura ou fita de 
gorgorão nas cores azul, azul-
branco-vermelha ou verde-
amarela com 2,5 cm de largura. 
Adesivada de acordo com o 
evento e com fita. Modelo de 
Referência 60000-P (modelo 
citado apenas como 
referência, devendo o 
material ter qualidade igual 
ou superior). 

R$ 9,43 R$ 18.860,00 

70 01 3000 Unid 

Medalha fundição 3D, processo 
de fundição de alta precisão, 
molde 3D, material metal 
ZAMAC, tamanho 10 cm, banhos 
a definir: dourado-prata-bronze, 
galvanizado, metalizado ou 
catafórico (envelhecido), 
pintura em resina epóxi com Fita 
Personalizada através do 
processo de Sublimação em 
policromia ou em Silk 1 cor com 
tamanho de 38mm. A medalha 
deverá ser personalizada de 
acordo com a modalidade e a fita 
personalizada de acordo com 
evento. 

R$ 16,43 R$ 49.290,00 

71 01 3000 Unid 

Medalhas em alto e baixo relevo, 
diâmetro de 3,5cm e 7cm 
respectivamente, fundida em 
metal zamac, banho envelhecido 
e fita de veludo. A medalha 

R$ 12,05 R$ 36.150,00 
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deverá ser personalizada de 
acordo com a modalidade e a fita 
personalizada de acordo com 
evento. 

72 01 300 Unid. 

Troféu com corpo principal em 
acrílico prisma cristal com 4mm 
de espessura. Corpo secundário 
em acrílico dourado com 2mm 
de espessura. Corpo secundário 
é colado sobre o corpo principal. 
Ambos os corpos são fixados na 
base por suporte em metal 
dourado, modelo próprio para 
acrílico. Base injetada em 
polímero preto. Altura total: 
24,5cm. Largura do corpo: 
9,4cm. Altura da Base: 6,5cm. 
Largura e profundidade da base: 
8,40cm. Adesivo para base 
opcional (46mm x 
41,5mm).  Arte em impressão 
UV personalizável. Impressão é 
feita no corpo secundário 
dourado. 

R$ 86,97 R$ 26.091,00 

73 01 300 Unid. 

Premiação com corpo em 
acrílico cristal com 4 mm de 
espessura. Base em acrílico 
preto com 4mm de espessura. 
Altura total: 11,6cm. Largura do 
corpo: 11 cm. Largura da Base: 
10cm. Profundidade da base: 
4,5cm. Base possui 4 batentes 
em silicone na face inferior. Arte 
em impressão UV 
personalizável. 

R$ 83,10 R$ 24.930,00 

74 10 50 Unid. 

Troféu com altura de 23 cm, base 
oval com 22,50 cm de largura em 
polímero na cor preta com friso 
na tampa da base metalizada na 
cor dourada. Dois suportes em 
polímero metalizado na cor 
dourada nas laterais. Sobre estes 
suportes uma estatueta fixa de 
bola de futebol branca com 
gomos pintados na cor preta, 
com 7,9 cm de largura de um 
lado e do outro uma estatueta 
fixa de chuteira de 
futebol.  Plaqueta para gravação. 

R$ 156,30 R$ 7.815,00 
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Modelo de Referência 
500520-DO-CH - (modelo 
citado apenas como 
referência, devendo o 
material ter qualidade igual 
ou superior). 

75 10 50 Unid. 

Troféu com altura de 19 cm, base 
oval com 22,50 cm de largura em 
polímero na cor preta com friso 
na tampa da base metalizada na 
cor dourada. Dois suportes em 
polímero metalizado na cor 
dourada nas laterais. Sobre estes 
suportes uma estatueta fixa de 
bola de futebol branca com 
gomos pintados na cor preta, 
com 7,9 cm de largura de um 
lado e do outro uma estatueta 
fixa de goleiro de 
futebol.  Plaqueta para gravação. 
Modelo de Referência 
500520-DO-GL - (modelo 
citado apenas como 
referência, devendo o 
material ter qualidade igual 
ou superior). 

R$ 154,97 R$ 7.748,50 

76 10 50 Unid. 

Troféu tradicional bola de 
futebol, med. 22 cm, com base 
em polímero preto, e friso 
dourado. Acompanha plaqueta 
de latão para gravação. Modelo 
de Referência 500520-
BOPT- (modelo citado apenas 
como referência, devendo o 
material ter qualidade igual 
ou superior). 

R$ 167,46 R$ 8.373,00 

77 10 50 Unid. 

Troféu com altura de 23 cm, base 
oval com 22,50 cm de largura em 
polímero na cor preta com friso 
na tampa da base metalizada na 
cor dourada. Dois suportes em 
polímero metalizado na cor 
dourada nas laterais. Sobre estes 
suportes uma estatueta fixa de 
bola de futebol branca com 
gomos pintados na cor preta, 
com 7,9 cm de largura de um 
lado e do outro uma estatueta 
fixa de jogador de 
futebol.  Plaqueta para gravação. 

R$ 154,97 R$ 7.748,50 
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Modelo de Referência 
501340-PT-FT (modelo citado 
apenas como referência, 
devendo o material ter 
qualidade igual ou superior). 

78 03 20 Unid. 

Troféu com 115 cm de altura, 
base redonda com 32 cm de 
largura em polímero metalizada 
na cor dourada, com efeito, 
texturizado. Dois suportes 
intercalados por um anel em 
polímero metalizado na cor 
dourada. Taça em polímero 
metalizado na cor dourada, com 
efeito, texturizado na parte 
inferior e na parte superior em 
dourado com 58 cm de largura a 
partir das alças. Tampa e alças 
em polímero metalizado na cor 
dourada. Estatueta 
intercambiável. Plaqueta para 
gravação. Modelo de 
Referência 700410-
DOT (modelo citado apenas 
como referência, devendo o 
material ter qualidade igual 
ou superior). 

R$ 632,10 R$ 12.642,00 

79 03 20 Unid. 

Troféu com 115 cm de altura, 
base redonda com 32 cm de 
largura em polímero metalizada 
na cor prata, com efeito, 
texturizado. Dois suportes 
intercalados por um anel em 
polímero metalizado na cor 
dourada. Taça em polímero 
metalizado na cor prata, com 
efeito, texturizado na parte 
inferior e na parte superior em 
dourado com 58 cm de largura a 
partir das alças. Tampa e alças 
em polímero metalizado na cor 
dourada. Estatueta 
intercambiável. Plaqueta para 
gravação. Modelo de 
Referência 700410-
PRT (modelo citado apenas 
como referência, devendo o 
material ter qualidade igual 
ou superior). 

R$ 632,10 R$ 12.642,00 
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80 12 20 Unid. 

Troféu com 79 cm de altura, base 
octogonal com 26,5 cm de 
largura em polímero metalizada 
na cor vinho. Sobre esta base um 
suporte e dois anéis em 
polímero metalizado na cor 
dourada. Taça em polímero 
metalizado na cor dourada com 
46 cm de largura a partir das 
alças. Tampa metalizada na cor 
dourada. Estatueta 
intercambiável. Plaqueta para 
gravação. Modelo de 
Referência 700401-
DO (modelo citado apenas 
como referência, devendo o 
material ter qualidade igual 
ou superior). 

R$ 501,10 R$ 10.022,00 

81 02 20 Unid. 

Troféu com 79 cm de altura, base 
octogonal com 26,5 cm de 
largura em polímero metalizada 
na cor vinho. Sobre esta base um 
suporte e dois anéis em 
polímero metalizado na cor 
prata. Taça em polímero 
metalizado na cor prata com 46 
cm de largura a partir das alças. 
Tampa metalizada na cor prata. 
Estatueta intercambiável. 
Plaqueta para gravação. Modelo 
de Referência 700401-
PR (modelo citado apenas 
como referência, devendo o 
material ter qualidade igual 
ou superior). 

R$ 428,33 R$ 8.566,60 

82 50 300 Unid. 

Troféu com altura de 43 cm, base 
quadrada com 7,50 cm de 
largura em polímero na cor 
preta. Sobre esta base um cone 
com detalhes em polímero 
metalizado na cor dourada, taça 
em polímero metalizada na cor 
prata com 12,5 cm de largura a 
partir das alças com tampa em 
polímero metalizado na cor 
dourada. Sobre esta tampa uma 
bola de futebol metalizada na 
cor prata com gomos pintados 
na cor preta. Estatueta de acordo 
com a modalidade. Plaqueta 

R$ 153,00 R$ 45.900,00 
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para gravação. Modelo de 
Referência 501221 (modelo 
citado apenas como 
referência, devendo o 
material ter qualidade igual 
ou superior). 

83 50 300 Unid. 

Troféu com altura de 39 cm, base 
quadrada com 7,50 cm de 
largura em polímero na cor 
preta. Sobre esta base um cone 
com detalhes em polímero 
metalizado na cor dourada, taça 
em polímero metalizada na cor 
prata com 12,5 cm de largura a 
partir das alças com tampa em 
polímero metalizado na cor 
dourada. Sobre esta tampa uma 
bola de futebol metalizada na 
cor prata com gomos pintados 
na cor preta. Estatueta de acordo 
com a modalidade. Plaqueta 
para gravação. Modelo de 
Referência 501222 (modelo 
citado apenas como 
referência, devendo o 
material ter qualidade igual 
ou superior). 

R$ 127,42 R$ 38.226,00 

84 50 300 Unid. 

Troféu com altura de 29 cm, base 
quadrada com 7,50 cm de 
largura em polímero na cor 
preta. Sobre esta base um cone 
com detalhes em polímero 
metalizado na cor dourada, taça 
em polímero metalizada na cor 
prata com 12,5 cm de largura a 
partir das alças com tampa em 
polímero metalizado na cor 
dourada. Sobre esta tampa uma 
bola de futebol metalizada na 
cor prata com gomos pintados 
na cor azul. Estatueta 
intercambiável. Plaqueta para 
gravação. Modelo de 
Referência 501223 (modelo 
citado apenas como 
referência, devendo o 
material ter qualidade igual 
ou superior). 

R$ 128,30 R$ 38.490,00 

85 20 200 Unid. 
Troféu com altura de 43 cm, com 
base octogonal com 8,5 cm de 

R$ 199,17 R$ 39.834,00 
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largura em polímero na cor 
preta. Cone com detalhes em 
polímero metalizado na cor 
dourada, taça em polímero 
metalizada na cor prata e 15,3 
cm de largura a partir das alças. 
Tampa em polímero metalizado 
na cor dourada. Estatueta 
intercambiável. Plaqueta para 
gravação. Taça disponível 
também na cor dourada. 
Modelo de Referência 
501431-PD - (modelo citado 
apenas como referência, 
devendo o material ter 
qualidade igual ou superior). 

86 20 200 Unid. 

Troféu com altura de 37 cm, com 
base octogonal com 7,8 cm de 
largura em polímero na cor 
preta. Cone com detalhes em 
polímero metalizado na cor 
dourada, taça em polímero 
metalizada na cor prata e 15,3 
cm de largura a partir das alças. 
Tampa em polímero metalizado 
na cor dourada. Estatueta 
intercambiável. Plaqueta para 
gravação. Taça disponível 
também na cor dourada. 
Modelo de Referência 
501432-PD - (modelo citado 
apenas como referência, 
devendo o material ter 
qualidade igual ou superior). 

R$ 133,07 R$ 26.614,00 

87 01 200 Unid 

Base MDF com textura 
madeirada recortada a laser. 
Etiqueta com os dados 
fornecidos no pedido pelo 
cliente em vinil padrão prata 
com impressão digital. Coluna 
MDF com textura madeirada 
recortada a laser. 
Acrílico espelhado dourado 
recortado a laser. 
Etiqueta em vinil com impressão 
digital da arte enviada pelo 
cliente. MEDIDAS Aproximadas 
altura 27 cm, largura 16 cm, 
espessura 9 cm e peso 471 g. 
Troféu personalizado de com 

R$ 101,47 R$ 20.294,00 
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a arte e modelo do evento e a 
modalidade esportiva. 

88 01 200 Unid. 

Base MDF com textura 
madeirado recortado à laser. 
Etiqueta com os dados 
fornecidos no pedido pelo 
cliente em vinil padrão prata 
com impressão digital. Coluna 
MDF 9 mm com textura 
madeirado recortado à laser. 
Etiqueta em vinil com impressão 
digital da arte enviada pelo 
cliente. Altura 24 cm, largura 14 
cm, espessura 7 cm e peso 211 g. 

R$ 98,07 R$ 19.614,00 

89 01 200 Unid. 

Troféu em acrílico com 30 cm de 
altura. O troféu é confeccionado 
em acrílico de 3mm de 
espessura. Com impressão 
digital U.V. de alta qualidade 
direto no acrílico.  
Base em madeira. Altura: 30.00 
cm e Largura: 20.00 cm. O 
modelo de acordo com a 
modalidade e evento. 

R$ 65,57 R$ 13.114,00 

90 01 200 Unid. 

Troféu em MDF 
Personalização através de Impr
essão em Vinil, Acabamento em 
Verniz, Corte a Laser para 
formatos irregulares. Material: 
MDF laqueado em 
diversas opções de cores. 
Tamanhos:  30 cm de altura e 20 
cm de largura. Base em MDF 
laqueado. Troféu 
personalizado com a arte e 
modelo do evento e a 
modalidade esportiva. 

R$ 125,47 R$ 25.094,00 

91 01 10 Kit 

Kit 2 Mini Traves De Futebol 
De Rua, composto de aço 
carbono com as redes. Tamanho 
109 de comprimento e 68 de 
altura. Cor branca. 

R$ 534,00 R$ 5.340,00 

92 01 10 Jogo 
Jogo de Bocha Bola de Massa 
Faísca Tradicional C/8 Bolas + 
Balin 1,380Kg 

R$ 1.189,97 R$ 11.899,70 

93 01 05 Jogo 

Barreira móvel composta por 5 
bonecos para treinamento de 
faltas no futebol. Fabricada em 
aço galvanizado com 
acabamento em pintura 

R$ 2.599,93 R$ 12.999,65 
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eletrostática a pó. Medindo 
aproximadamente 1,80 m de 
altura e 3 metros de 
comprimento. Possui rodas de 
10 cm, para facilitar o 
transporte em gramados. Os 
bonecos possuem encaixe 
individual, possibilitando várias 
configurações. Acompanha 5 
coletes com zíper. 

94 01 10 Unid.  
Escada de Agilidade com altura 
comprimento 213 cm e 48 cm de 
largura. 

R$ 222,63 R$ 2.226,30 

95 01 10 Unid.  
Quadro Tático Magnético com 
Tripé 

R$ 1.015,67 R$ 10.156,70 

96 01 10 Unid. Garrafão térmico de 12 litros R$ 181,60 R$ 1.816,00 

97 01 10 Unid. 
Garrafão térmico com torneira 
de 12 litros 

R$ 173,09 R$ 1.730,90 

98 01 10 Unid. Caixa térmica 34 litros R$ 182,00 R$ 1.820,00 

99 01 05 Unid. 
Quadro de aço com elástico para 
retorno de bolas 

R$ 533,27 R$ 2.666,35 

100 01 02 Unid. 

Pódio Esportivo Em Fibra 
De Vidro para premiações 
de 05 Atletas: Design 
compacto, um dentro do 
outro, reduzindo o volume 
enquanto armazenados ou 
transportados. Fabricado 
com fibra de vidro para 
altíssima durabilidade. 
Bordas de borracha na base 
para maior estabilidade. 
Borracha macia na parte 
superior e antiderrapante. 
Tamanho módulo 1º Lugar: 
60 cm x 60 cm, 2º lugar 40 
cm x 40 cm, 3º, 4º e 5º 
lugares 30 cm x 30 cm, Peso 
Total 5 Lugares: 20 kg. 
Números na cor preta. 

R$ 2.196,93 R$ 4.393,86 

Total Geral (R$) 1.656.158,36  

 

 

1.2.1. Os itens 1 a 100 destinam-se à participação EXCLUSIVA de Microempresas – ME 

e Empresas de Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedor Individual – MEI, 

conforme previsão da Lei Complementar 123/2006 e alterações posteriores. 
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1.3. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses contados da sua 

publicação no Diário Oficial. 

 

2. DAS AMOSTRAS 

 

2.1. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de 

qualidade e desempenho, que não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, 

o(a) Pregoeiro(a) exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob 

pena de não aceitação da proposta, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da 

solicitação, podendo ser prorrogado pelo Pregoeiro desde que devidamente justificado pelo 

requerente. 

 

2.1.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do 

procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os 

interessados, incluindo os demais licitantes. 

 

2.1.2. O local de entrega das amostras é na Secretaria Municipal do Esportes, situada na Avenida 

São Mateus, s/n, Bairro Beira Rio, Nova Venécia-ES, 29.830-000, nos horários de 07h00min 

às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, de segunda a sexta-feira, observando-se os feriados 

e pontos facultativos. 

 

2.1.3. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 

 

2.1.4. Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade: 

 

2.1.4.1. Verificar se a amostra enviada atende ao descritivo do Edital, bem como se corresponde 

à proposta apresentada; 

 

2.1.4.2. Avaliar tecnicamente a amostra no que tange à qualidade, se o objetivo de uso será 

alcançado sem prejudicar o usuário e sem comprometer a técnica, dentre outros pontos. 

 

2.1.5. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa 

aceita pelo(a) Pregoeiro(a), ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas no 

Edital, a proposta do licitante será recusada. 

 

2.1.6. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o(a) 

Pregoeiro(a) analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. 

Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de 

uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência. 

 

2.1.7. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, 

podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não 
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gerando direito a ressarcimento. 

 

2.1.8. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser 

recolhidas pelos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, após o qual poderão ser descartadas 

pela Administração, sem direito a ressarcimento. 

 

2.1.9. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições 

indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua 

portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso. 

 

2.1.10. A necessidade de amostra se faz necessária pois, por mais comum ou simples que possa 

parecer o objeto da presente licitação, é indispensável por parte da Administração Pública todo 

cuidado e cautela. Assim, no presente caso, se faz importante a amostra, para garantir uma boa 

aquisição, de comprovar se a qualidade, funcionalidade, durabilidade e desempenho do produto, 

através de averiguações, testes etc, que verifiquem objetivamente se o bem satisfaz às 

exigências do edital.  

 

2.1.11. Nem mesmo uma caracterização impecável do objeto garante que o produto entregue 

pelo vencedor do certame não apresente certos vícios. Assim, mesmo considerando que, em 

casos como estes, o licitante sofreria as sanções previstas em lei e no edital, a aplicação de 

sanções não afastaria o prejuízo da Administração. Ainda nos casos onde a Administração possa 

exigir a substituição dos produtos entregues, a prática nos mostra que, nem sempre, é o que 

acontece. 

 

2.1.12. Assim, entende-se que a exigência e análise de amostra, no presente caso, constitui 

procedimento altamente benéfico para a concretização de boas aquisições – sobretudo, quando 

o critério de avaliação é o menor preço. 

 

2.1.13. Nesse sentido: 

 

“Se for o caso de apresentação de amostras, afigura-se evidente o 

descabimento de impor-se a exigência em relação a todos os licitantes. A 

única alternativa será determinar que o licitante cuja oferta sagrar-se 

vencedora deverá apresentar a amostra antes da assinatura do contrato. Ou 

seja, os licitantes terão conhecimento de que, se saírem vencedores do 

certame, terão de encaminhar imediatamente a amostra do objeto ofertado” 

(cf. Marçal Justen Filho in Pregão – Comentários à Legislação do Pregão 

Comum e Eletrônico, 2ª ed., Dialética, São Paulo, 2003, p. 116). 

 

3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
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3.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e 

prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da 

apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

 

4. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

 

4.1.  A contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais esportivos, visa 

atender as necessidades da Secretaria Municipal dos Esportes. 

 

4.2. O Município necessita dos materiais para a continuidade, manutenção, aumento da oferta 

e até mesmo aprimoramento dos serviços e projetos desenvolvidos pela Secretaria, sendo 

fundamentais para o correto desenvolvimento das atividades. 

 

4.3. A Lei Orgânica do Município de Nova Venécia-ES prevê no artigo 217, que “o poder 

público fomentará práticas desportivas formais e não-formais, como direito de cada um, 

observados os princípios estabelecidos na Constituição Federal e Estadual.” 

 

4.4. É dever do Município, por intermédio da Secretaria Municipal dos Esportes, incentivar o 

esporte, seja qual for a modalidade, além de assegurar a criação de escolinhas, realizar e planejar 

calendário esportivo, dentre outras, para uma melhor divisão das atividades. 

 

4.5. Além disso, a contratação é imperiosa, pois a Secretaria Municipal dos Esportes, entre suas 

atribuições, também tem como finalidade de planejar, coordenar e organizar as atividades 

esportivas e de lazer no Município, promovendo esses meios de integração e entretenimento 

entre as comunidades e a população em geral, fomentar e incentivar as práticas esportivas e de 

lazer formais e não formais. 

 

4.6. É importante destacar que a contratação atenderá especificamente a Secretaria Municipal 

dos Esportes. 

 

4.7. Ressalta-se ainda a inexistência de Contrato ou ATA de Registro de Preços vigentes para 

fornecimento de materiais esportivos, estando a Administração no presente momento 

impossibilitada de adquirir qualquer material. 

 

4.8. Ademais, desde o ano de 2020 as atividades esportivas foram muito prejudicadas em razão 

da pandemia do coronavírus, sendo que apenas agora no ano de 2022, com a melhora dos 

índices, a vacinação da população, a liberação, ainda que parcial, para a prática de atividades, 

é novamente possível retomar de forma plena as atividades da Secretaria. 

 

4.9. Outrossim, para implementação da Política de Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de 

Nova Venécia faz-se necessária à contratação de empresa especializada para fornecimento de 

materiais esportivos para a realização de campeonatos e eventos esportivos, que garantirá um 
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serviço de qualidade e atendimento adequado à população beneficiada, desenvolvendo com a 

população de Nova Venécia/ES práticas esportivas de recreação e lazer. 

 

4.10. Ressalta-se que a prefeitura de Nova Venécia não possui empresa contratada no momento 

para tal especialização, sendo necessária a contratação. 

 

4.11. Destaca-se também que um dos objetivos da presente contratação é atender ao cronograma 

de eventos esportivos da Secretaria, garantido assim um serviço de qualidade e organizado. 

 

4.12. Portanto, imperiosa a abertura de novo processo licitatório para a contratação de empresa 

especializada para fornecimento de materiais esportivos, visa atender as necessidades da 

Secretaria Municipal dos Esportes, devendo ainda a mesma tramitar em caráter de urgência, 

posto que os materiais são indispensáveis a atividade desenvolvida pela Secretaria. 

 

Por fim, cabe pontuar que a Administração Pública, no presente momento, está impossibilitada 

de contratar qualquer dos itens por não possuir Contrato ou Ata de Registro de Preços vigentes. 

 

4.2. O quantitativo estimado está fundamentado conforme justificativa a seguir descrita. 

 

4.2.1. É importante destacar que os últimos materiais esportivos adquiridos pela Secretaria 

Municipal dos Esportes, mediante recurso próprio, datam dos anos e 2018, 2019 e 2020, ao 

passo que nos anos de 2020 e 2021 houve a aquisição de materiais esportivos mediante emendas 

parlamentares. 

 

4.2.2. A pandemia do coronavírus impactou consideravelmente nas atividades desenvolvidas 

pela Secretaria Municipal dos Esportes, eis que desde o ano de 2020 houve significativa 

restrição as atividades de esportes, inclusive sequer houve a realização de certame dessa 

natureza no ano de 2021, pois as restrições as atividades ainda eram rígidas. 

 

4.2.3. Com a vacinação em massa da população e a melhora dos índicas, as atividades esportivas 

estão retomando, sendo assim imprescindível a aquisição dos equipamentos. 

 

4.2.4. Assim, imperioso destacar que os eventos esportivos do ano de 2020 e 2021 sofreram 

muito impacto com a pandemia, o qual impossibilitou sua realização e, por conseguinte, até 

mesmo a aquisição dos materiais esportivos pela Secretaria. 

 

4.2.5. O calendário esportivo do ano de 2022 possui inúmeros eventos designados, de diversas 

modalidades, o que irá contrastar com os últimos 02 (dois) anos, sendo que ainda que se tome 

como base / parâmetro o último ano de eventos normais – 2019 -, tem-se no mínimo o intervalo 

de quase 03 (três) anos, o que impacta muito na estimativa mínima de quantitativo a ser 

adquirido. 
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4.2.6. Ademais, cabe consignar que a Secretaria dos Esportes teve aumento enorme na demanda, 

na quantidade de espaços esportivos, como por exemplo, Quadra do Bairro Margareth, Vila 

Olímpica e ainda outros espaços que estão com previsão de reforma para serem entregues a 

população e comunidades para a prática de atividades e eventos esportivos. 

 

4.2.7. Assim, considerando todos os fatos elencados, entende-se que haverá grande demanda e 

necessidade de aquisição de materiais esportivos, sendo que a previsão que se dará abaixo deve 

ser mensurada e observada considerando os aspectos informados. 

 

4.2.8. Ademais, cabe pontuar que alguns dos itens jamais foram adquiridos pela Secretaria dos 

Esportes, não havendo inicialmente uma previsibilidade de uma quantidade de consumo 

mínimo, eis que em virtude de não terem sido adquiridos, não há referência, por consequência, 

de quantos foram comprados ao longo dos anos. Cita-se os itens 19, 21, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 70, 71, 72 e 73, 87, 88, 89, 90, 91, 82, 93, 94, 95, 96, 97, 

98, 99 e 100, como os itens que nunca foram adquiridos anteriormente. 

 

4.2.9. Assim, considerando o volume de compras que o Município de Nova Venécia realizou 

nos últimos anos, sendo a movimentação do objeto, realizada pela Secretaria Municipal dos 

Esportes, e as futuras necessidades que surgirão no decorrer da vigência da Ata de Registro de 

Preços, estipulou-se abaixo o quantitativo de material esportivo necessárias para suprir as 

necessidades. 

 

4.2.10. Destaca-se que o Município não realiza a contratação de tal serviço em quantidade 

elevada no mínimo a mais de 02 (dois) anos, muito por conta da pandemia do novo coronavírus. 

 

4.2.11. Não obstante a necessidade de se prever um quantitativo mínimo e máximo, nota-se, no 

presente caso, a dificuldade de se mensurar de forma adequada, pois a demanda sofreu crescente 

aumento, houve aumento dos espaços esportivos, dentre outros, o que leva a diferença ente o 

mínimo e máximo. Acredita-se que, com a aquisição dos materiais e a reposição dos itens, que 

a Secretaria atualmente quase não possui, facilitará até mesmo a indicação de futuros 

quantitativos a serem mensurados, no entanto, no presente caso, se buscou estabelecer 

quantitativos condizentes e capazes de suprir as necessidades da Secretaria. 

 

4.2.12. É importante salientar que a Administração não estará obrigada a adquirir os 

quantitativos constantes neste documento, devendo adquirir os produtos de acordo com a 

necessidade. 

 

4.2.13. Para dimensionamento dos quantitativos foram levados em consideração a média dos 

materiais adquiridos ao longo dos últimos 5 (cinco) anos com projeção da demanda atual, que 

é crescente. 
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4.3. A Administração não estará obrigada a adquirir os quantitativos dispostos neste Termo de 

Referência, devendo adquirir os materiais de acordo com a sua necessidade. As quantidades 

previstas no presente Termo de Referência são estimativas máximas, para o período da 

assinatura da ata, e a Administração se reserva o direito de adquirir em cada item, quantitativo 

que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou abster-se de adquirir algum item 

especificado. Além disso, com a utilização do SRP será racionalizado o espaço para 

armazenagem dos materiais. 

 

4.4. Os materiais que não forem adquiridos imediatamente ficarão registrados em ATA para 

suprir qualquer eventualidade, quando necessário. 

 

5. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

 

5.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico 

dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

 

6. DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

 

6.1. Os bens a serem adquiridos para fins e efeitos do art. 1º, da Lei nº 10.520, de 2002 e art. 3º, 

inciso II do Decreto Federal nº 10.024, de 2019, caracterizam-se como bens comuns, pois seus 

padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo Edital, por meio 

de especificações usuais no mercado. 

 

7. DA JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

 

7.1. Priorizamos pela realização de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, para Registro 

de Preços, haja vista que a contratação solicitada enquadra-se nas hipóteses do art. 3º, inciso IV 

do Decreto Federal nº 7.892, de 2013, visto a dificuldade de se definir o quantitativo ideal a ser 

adquirido, e sendo possível surgirem necessidades de pedidos posteriores. Considerando a 

grande demanda de utilização desses materiais e ao mesmo tempo a necessidade de controle e 

racionalização do gasto público, o Registro de Preços apresenta-se como ferramenta 

comprovadamente eficiente na busca por melhores preços, mantendo-os registrados para uma 

futura e eventual contratação conforme a necessidade e disponibilidade de recursos 

orçamentários. A presente contratação amolda-se, ainda, ao previsto no art. 3º, incisos I e II, do 

citado Decreto, pois os materiais serão adquiridos ao longo do ano, de forma parcelada e de 

acordo com a demanda necessária.  

 

7.2. Ademais, tendo em vista a impossibilidade de precisar o quantitativo a ser demandado pela 

Administração, bem como a conveniência de que as entregas sejam feitas de forma parcelada, 

o Sistema de Registro de Preços demonstra-se a opção mais viável ao procedimento licitatório. 
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7.3. A divulgação de Intenção de Registro de Preços (IRP) será dispensada nos termos do art. 

4º, § 1º do Decreto Federal nº 7.892, de 2013, haja vista se tratar de materiais indispensáveis 

para as atividades da Secretaria Municipal dos Esportes e para as práticas esportivas, sendo que 

com a pandemia do novo coronavírus e a não realização de licitações ao longo da mesma 

ocasionou uma falta de material que ocasiona dificuldades ou até mesmo inviabiliza a prática 

dos esportes e o incentivo destas. O ano de 2022 está sendo um ano de retomada a prática 

esportiva e a divulgação da intenção de registro de preços ocasionaria ainda maiores 

dificuldades para a Secretaria conseguir atender as demandas que surgem, pois há inúmeros 

campeonatos e outros eventos agendados, sendo imperiosa a urgencia na aquisição dos bens. 

Ademais, a falta dos materiais pode ocasionar danos irreparáveis e prejuízo a administração, 

pois não haverá materiais para fomentar as práticas esportivas e garantia a Secretaria dos 

Esportes o desempenho de suas funções. 

 

8. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

8.1. O critério de julgamento será o de menor preço, representado pelo MENOR PREÇO POR 

ITEM/POR LOTE, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas 

no Edital e seus anexos. 

 

8.2. Será considerada vencedora do certame a licitante que, após a análise da proposta de preços 

e dos documentos de habilitação, atendidas às exigências do Edital, houver ofertado o menor 

preço para o fornecimento do objeto da licitação. 

 

8.3. As licitantes deverão apresentar proposta que contemple todos os custos para o 

fornecimento do objeto. 

 

9. DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 

9.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, após o 

recebimento da Autorização de Fornecimento, expedida pela Divisão de Compras, 

acompanhados da respectiva Nota Fiscal, bem como da cópia reprográfica da “Autorização de 

Fornecimento”, em remessa parcelada na Secretaria Municipal dos Esportes, situada na 

Avenida São Mateus, s/n, Bairro Beira Rio, Nova Venécia/ES, CEP: 29.830-000, Telefone: (27) 

3752-9020, das 07h00min às 11h00min e 13h00min às 17h00min, de segunda a sexta-feira, por 

conta da empresa vencedora da licitação. 

 

9.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco dias úteis, pelo(a) 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização da Ata de Registro de Preços, para efeito de 

posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de 

Referência e na proposta. 

 



                                         
Município de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS 

 

  60 
Avenida Vitória, nº 347 | Centro | Nova Venécia/ES | CEP: 29.830-000 

Telefone: (27) 3752-9004 | E-mail: licitacao@novavenecia.es.gov.br | www.novavenecia.es.gov.br 

9.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos 

no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da notificação da Contratada, às suas custas, sem 

prejuízo da aplicação das penalidades. 

 

9.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente 

aceitação mediante termo circunstanciado. 

 

9.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro 

do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia 

do esgotamento do prazo. 

 

9.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução da Ata de Registro de Preços. 

 

9.7. No caso de ocorrência de motivo de força maior que venha a impossibilitar o cumprimento 

do referido prazo de entrega, a Contratada deverá comunicar por escrito à Secretaria 

Municipal dos Esportes ocorrência, indicando a data em que efetivará a entrega, não podendo 

o adiamento ser superior a 05 (cinco) dias úteis. 

 

9.8. A eventual reprovação dos materiais, em qualquer fase de sua entrega, não eximirá o 

Contratante da aplicação das multas a que está sujeita a Contratada. 

 

9.9. A Contratada não fica exonerada de suas responsabilidades por vícios que venham a ser 

observados após o recebimento dos materiais, nos termos do Código Civil, observadas as 

disposições deste Termo de Referência e do Edital. 

 

9.10. Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, 

frete, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do fornecimento e entrega 

dos materiais. 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

10.1. São obrigações da Contratante: 

 

10.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

 

10.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação 

e recebimento definitivo; 
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10.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

 

10.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

 

10.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, 

no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

 

10.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, ainda que vinculados à execução da Ata de Registro de Preços, bem como por 

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 

prepostos ou subordinados. 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

11.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução do objeto e, ainda: 

 

11.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 

local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, 

na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo 

de garantia ou validade; 

 

11.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 

12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

 

11.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 

Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

 

11.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 

data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação; 

 

11.1.5. manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

11.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução da Ata de Registro de Preços. 

 

12. DA SUBCONTRATAÇÃO 
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12.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

13. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

 

13.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com/em outra pessoa jurídica, 

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 

exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições da Ata de 

Registro de Preços; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa 

da Administração à continuidade da Ata de Registro de Preços. 

 

14. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

 

14.1. A fiscalização da execução do objeto será feita pelo Contratante, por intermédio da 

Secretaria dos Esportes, deste Município, de forma a fazer cumprir rigorosamente as 

especificações, prazo, proposta e condições deste Termo de Referência e do Edital licitatório. 

 

14.2. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou 

defeitos observados. 

 

14.3. Ficarão responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução da Ata de Registro 

de Preços os servidores, designados pela Secretaria Municipal dos Esportes para esta finalidade: 

 

 TITULAR SUPLENTE 

SERVIDOR 
MATHEUS DE SOUZA LIMA 

 

MURILO DA SILVA FREITAS 

 

Nº MATRÍCULA 079131 078514 

CARGO COORDENADOR ESPECIAL COORDENADOR ESPECIAL 

VÍNCULO Comissionado Comissionado 

 

 

14.4. O(s) servidor(es) responsável(is) pelo acompanhamento e fiscalização da execução da Ata 

de Registro de Preços será(ão) nomeado(s) através de Portaria expedida pelo Gabinete do 

Prefeito. 

 

14.5. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 
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corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 

art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

14.6. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução da Ata de Registro de Preços, indicando dia, mês e ano, bem como 

o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 

regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade 

competente para as providências cabíveis. 

 

 

15. DO PAGAMENTO 

 

15.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do 

recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, 

agência e conta corrente indicados pelo Contratado. 

 

15.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que 

trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) 

dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei 

nº 8.666, de 1993. 

 

15.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão 

contratante atestar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços. 

 

15.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade 

de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à 

documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

15.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 

obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o 

pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, 

não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

 

15.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

 

15.6. Antes de cada pagamento à Contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 

manutenção das condições de habilitação exigidas no Edital. 
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15.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da Contratada, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize 

sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma 

vez, por igual período, a critério da Contratante. 

 

15.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá 

realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em 

licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem 

como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução 

Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

 

15.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência da Contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 

que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 

créditos. 

 

15.10. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

Contratada a ampla defesa. 

 

15.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 

que se decida pela rescisão da Ata de Registro de Preços, caso a Contratada não regularize sua 

situação junto ao SICAF. 

 

15.11.1. Será rescindida a Ata de Registro de Preços em execução com a Contratada 

inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de 

interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 

autoridade da Contratante. 

 

15.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

 

15.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 

15.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 

parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
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EM = I x N x VP, sendo: 

 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

I = (TX) I = ( 6 / 100 ) 365 
I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

16. DA REVISÃO DE PREÇOS 

 

16.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 

Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

 

16.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos 

preços aos valores praticados pelo mercado. 

 

16.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 

liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

 

16.3.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores 

de mercado observará a classificação original. 

 

16.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 

puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

 

16.4.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 

pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos 

e comprovantes apresentados; e 

 

16.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

 

16.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da 

ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa. 

 

17. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
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17.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, tendo em vista que a prestação 

dos serviços se dará de forma parcelada, que o objeto não é complexo e ainda os riscos 

envolvidos, que no caso não são elevados dada a natureza comum dos serviços. 

 

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

18.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 

 

18.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

 

18.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

 

18.1.3. Falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços; 

 

18.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

 

18.1.5. Cometer fraude fiscal; 

 

18.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto da Ata de Registro de Preços, a Administração 

pode aplicar à Contratada as seguintes sanções: 

 

18.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para à Contratante; 

 

18.2.2. Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso 

injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

 

18.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de 

Preços, no caso de inexecução total do objeto; 

 

18.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

 

18.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 

dois anos; 

 

18.2.6. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades do Município pelo prazo de 

até cinco anos; 
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19.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é 

aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 19.1 

deste Termo de Referência. 

 

18.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

 

18.3. As sanções previstas nos subitens 18.2.1, 18.2.5, 18.2.6 e 18.2.7 poderão ser aplicadas à 

Contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

 

18.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

 

18.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

 

18.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

 

18.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 

 

18.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

 

18.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 

serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for 

o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

 

18.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 

competente. 

 

18.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 

do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 

419 do Código Civil. 

 

18.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 
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18.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo 

à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias 

à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 

despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 

 

18.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 

ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º 

de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

 

18.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 

Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a 

participação de agente público. 

 

20. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 

 

20.1. O valor máximo previsto das despesas com a presente aquisição/contratação está estimado 

em R$ 1.656.158,36 (um milhão, seiscentos e cinquenta e seis mil, cento e cinquenta e oito reais 

e trinta e seis centavos), tendo por referência a média dos preços constantes no relatório de 

cotação de preços. 

 

 

21. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

21.1. A dotação orçamentária será indicada no momento da formalização do pedido de compra, 

conforme Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013: 

 
Art. 7º § 2º Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação 

orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro 

instrumento hábil. 
 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

22.1. Naquilo que for omisso o presente Termo de Referência, reger-se-á pelo Decreto 

10.024/2019 e pelas Leis nºs 10.520/2002 e 8.666/1993. 

 

Nova Venécia - ES, 14 de julho de 2022. 
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ANEXO II DO EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2022 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

À Prefeitura Municipal de Nova Venécia/ES, 

 

Razão Social:  

CNPJ:  

Endereço Completo:  

CEP:  

Fones / Fax:  

E-mail:  

Site Internet:  

Optante SIMPLES: (  ) SIM   (  ) NÃO 

 

A empresa _____________ submete a apreciação de Vossa Senhoria, a proposta em 

conformidade com o Edital em epígrafe. 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais esportivos, 

visando atender as necessidades da Secretaria Municipal dos Esportes. 

 

ITEM 
QUANT. 

MÍNIMA 

QUANT. 

MÁXIMA 
UNID. ESPECIFICAÇÃO/ DESCRIÇÃO 

MARCA/ 

FABRICANTE 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 

TOTAL 

(R$) 

        

        

        

        

VALOR TOTAL  

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ ................... (.............por extenso.............). 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da presente proposta de preços é de 60 

(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 

 

PRAZO DE ENTREGA: O objeto deverá ser entregue no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 

após o recebimento da ordem de fornecimento, conforme quantidades estabelecidas na 

respectiva solicitação ou instrumento equivalente. 

 

PRAZO DE GARANTIA/VALIDADE: As licitantes deverão fornecer garantia/validade dos 

bens conforme exigido no Termo de Referência (anexo I). 

 

DECLARAÇÕES: 
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1 - Declaramos expressamente que os preços cotados incluem todos os custos e despesas 

necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação. 

 

2 - Declaramos expressamente que aceitamos todas as exigências do Edital e de seus 

Anexos. 

 

Dados do Representante da Empresa para assinatura da Ata de Registro de Preços: 

 

Nome: 

Cargo: 

Nacionalidade: 

Estado civil: 

Profissão: 

Endereço Completo: 

CEP: 

Fone / Fax: 

E-mail: 

Carteira de Identidade:  Órgão Expedidor: 

CPF: 

 

Dados Bancários da Empresa: 

 

Banco: 

Agência: 

Conta: 

 

Dados do Contato com a Empresa: 

 

Nome: 

Cargo: 

Endereço Completo: 

CEP: 

Fone / Fax: 

E-mail: 

 

 

Em ....... de ................................. de 2022. 

 

 

..................................................................................... 

(nome e assinatura do responsável legal) 
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(carteira de identidade - número e órgão emissor) 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

1) O modelo acima é somente de referência, devendo constar todas as exigências contidas no 

item 6 e subitens (Do preenchimento da proposta) e demais especificações descritas no Edital de 

Pregão Eletrônico nº 27/2022. 

 

2) Caso sejam necessários maiores esclarecimentos, entrar em contato com a Equipe de Pregão 

no endereço e telefone descritos no rodapé deste Edital. 
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ANEXO III DO EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2022 

 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº .../2022 

 

Processo Administrativo nº 563236, de 05/04/2022 

 

CÓDIGO CIDADES TCE/ES Nº 2022.052E0700001.02.0018 

 

O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, considerando o 

julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, para 

REGISTRO DE PREÇOS Nº XX/2022, publicada no Diário Oficial União e do Estado do 

Espírito Santo de XX/XX/2022, Processo Administrativo nº 553844/2022, RESOLVE 

registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação 

por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no Edital, 

sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e alterações posteriores, e em 

conformidade com as disposições a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES 

 

1.1. De um lado, o MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 

pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 27.167.428/0001-80, sediado na Avenida 

Vitória, nº 347, Bairro Centro, CEP: 29830-000, Nova Venécia-ES, representado pelo 

Excelentíssimo Senhor Prefeito ANDRÉ WILER SILVA FAGUNDES, brasileiro, casado, 

enfermeiro, residente e domiciliado neste Município, por intermédio da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ESPORTES, neste ato designada simplesmente como ÓRGÃO 

GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, neste ato representado pelo Senhor 

Secretário (a) MAYARA APARECIDA MORAES ELLER MINIÑO, brasileiro, casado, 

residente e domiciliado neste Município e de outro lado, a Empresa XXX, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº XXX, estabelecida na Rua XXX, nº XXX, Bairro 

XXX, (Cidade) XXX, CEP: XXX, e-mail: XXX, tel. XXX, doravante denominada 

FORNECEDOR, representada neste ato pelo(a) Senhor(a) XXX, portador(a) do CPF nº XXX 

e da CI nº XXX, (Nacionalidade) XXX, (Estado Civil) XXX, (Profissão) XXX, domiciliado(a) 

e residente na Rua XXX, nº XXX, Bairro XXX, (Cidade) XXX, CEP: XXX, tem entre si, justo 

e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, 

nos termos do Decreto nº 7.892, de 2013 e suas alterações, que regulamenta o Sistema de 

Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993, observada as condições 

estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem: 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO 
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2.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de empresa 

especializada para fornecimento de materiais esportivos, visando atender as necessidades 

da Secretaria Municipal dos Esportes, especificados no item .......... do Termo de Referência, 

anexo ...... do Edital de PREGÃO Nº 27/2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a 

proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

 

3.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais 

condições ofertadas na proposta são as que seguem: 

 

Item 

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 

Especificação 

Marca 

(se exigida 

no edital) 

Modelo 

(se exigido 

no edital) 

Prazo de 

garantia ou 

validade (se 

exigido no 

edital) 

Unid. 
Quant. 

Total 

Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

01         

02         

03         

...         

Valor Total  

 

3.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta abaixo: 

 

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 

Item Especificação 

Marca 

(se exigida no 

edital) 

Modelo 

(se exigido no 

edital) 

Unid. 
Quant. 

Total 

Valor 

Unitário 

       

 

CLÁUSULA QUARTA: DO ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES 

 

4.1. O órgão gerenciador será o/a Secretaria Municipal de Esportes. 

 

Órgão Gerenciador: 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 

    

 

4.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 
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Órgão Participante: 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 

    

 

CLÁUSULA QUINTA: DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

5.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão 

ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, 

mediante anuência do gestor municipal/órgão gerenciador, desde que devidamente justificada 

a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, 

de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 

 

5.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 

nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento 

não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos 

participantes. 

 

5.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por 

órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento 

convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes. 

 

5.4. As adesões à Ata de Registro de Preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do 

quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e 

órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente 

aderirem. 

 

5.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e 

cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente 

autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores 

das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas 

à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão 

TCU nº 2957/2011 – P). 

 

5.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do 

cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 

observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 

descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando 

as ocorrências ao órgão gerenciador. 
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5.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 

contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de validade da Ata de 

Registro de Preços. 

 

5.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do 

prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada 

pelo órgão não participante. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DA VALIDADE DA ATA 

 

6.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contada da data de 

sua publicação no Diário Oficial, não podendo ser prorrogada. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA REVISÃO E CANCELAMENTO 

 

7.1. Da Revisão de Preços 

 

7.1.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não 

superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados 

nesta Ata. 

 

7.1.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 

Administração promover as negociações junto ao fornecedor. 

 

7.1.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos 

valores praticados pelo mercado. 

 

7.1.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 

liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

 

7.1.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 

valores de mercado observará a classificação original. 

 

7.1.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 

puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

 

7.1.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 

pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos 

e comprovantes apresentados; e 
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7.1.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

 

7.1.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da 

ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa. 

 

7.2. Do Cancelamento do Registro de Preços 

 

7.2.1. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

 

7.2.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

 

7.2.1.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

 

7.2.1.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 

 

7.2.1.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo ou documento equivalente, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) 

participante(s); 

 

7.2.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 7.2.1.1, 7.2.1.2 e 7.2.1.4 

será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

 

7.2.3. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente 

de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 

comprovados e justificados: 

 

7.2.3.1. por razão de interesse público; 

 

7.2.3.2. a pedido do fornecedor. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES 

 

8.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 

estabelecidas no Edital. 

 

8.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em 

pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 

injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19. 
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8.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 

descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 

7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos 

órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da 

penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 

8.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências 

previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de 

procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

 

CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES GERAIS 

 

9.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do 

objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 

condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

 

9.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, 

§1º do Decreto nº 7892/13. 

 

9.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que 

aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, 

compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, 

de 2014. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, 

que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos 

demais órgãos participantes (se houver). 

 

 

Nova Venécia-ES, ........ de ........................ de 2022. 

 

 

Ordenador de Despesas 

Nome e assinatura 

Cargo 

CNPJ 

 

Representante legal do órgão gerenciador 

Nome e assinatura 

Cargo 

CNPJ 
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Nome e assinatura do Representante da Empresa 

RG nº 

CPF n º 

Nome da Empresa 

CNPJ 
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