
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 
 

PE 006/2017                                                                                                                                                          

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2017 

 
 
Processo nº 04-001.596/17-10 
Tipo de Licitação: Menor Preço por Lote 
Abertura das Propostas: 01/12/2017 às 09h00min. 
Início da Sessão de Lances: 01/12/2017 às 10h00min. 
Endereço: www.licitacoes.caixa.gov.br 

 

 EDITAL 

 
A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer do Município de Belo Horizonte torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por lote, por meio da utilização de recursos da 
tecnologia da informação – INTERNET, com lotes exclusivos para MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, nos termos dos Decretos Municipais nº 10.710/01, 
11.245/03, 12.436/06, 12.437/06, 14.297/11, 15.113/13, 15.270/13, e da Lei Municipal 
10.936/16, das Leis Federais nº 8.666/93, 10.520/02, 12.846/13, e Lei Complementar nº 
123/06. 
 
1. DO OBJETO 
 
Este Pregão Eletrônico é exclusivo para microempresas (ME) e empresas de pequeno porte 
(EPP) e tem por objeto a aquisição de materiais esportivos para o evento “20ª Copa 
Centenário de Futebol Amador Wadson Lima”, e para os programas “Caminhar”, Vida 
Ativa”, “Superar”, e “Esporte Esperança” , da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, 
Prefeitura de Belo Horizonte, conforme especificações do Termo de Referência, Anexo I 
deste Edital. 
 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Somente poderão participar deste pregão beneficiários da LC 123/06 que 
atenderem a todas as exigências contidas neste edital e seus anexos. 
 
2.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do procedimento os interessados 
que se enquadrem em quaisquer das situações a seguir: 

a) estejam constituídos sob a forma de consórcio; 
b) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo Município; 
c) tenham sido declarados inidôneos ou impedidos de licitar e contratar em qualquer 

esfera de Governo; 
d) estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução ou liquidação; 
e) demais hipóteses proibidas pela legislação vigente. 

 
3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas decorrentes do presente procedimento serão acobertadas pelas seguintes 
dotações orçamentárias: 
 
3000.4900.27.811.238.2866.0003.339039.22.03.00 
3000.4900.27.813.238.2869.0002.449052.04.04.00 
3000.4900.27.813.235.2535.0001.449052.04.04.00 
3000.4900.27.813.235.2535.0001.339030.17.03.00 
3000.4900.27.812.238.2536.0001.339030.17.03.00 
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3000.4900.27.812.101.2531.0004.339030.17.03.00 
 
 
4. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
4.1. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 
mediante a utilização de recursos de criptografia e de autenticação que assegurem 
condições adequadas de segurança em todas as etapas do certame. 
 
4.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Município, denominado “Pregoeiro”, 
mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o PORTAL 
LICITACÕES CAIXA – Sistema de Compras Eletrônicas da Caixa Econômica Federal: 
www.licitacoes.caixa.gov.br . 
 

4.2.1. O pregoeiro terá, em especial, as seguintes atribuições: 
 

a) Coordenar o procedimento licitatório; 
b) Receber, examinar e decidir as impugnações e consultas relativas ao edital; 
c) Abrir e conduzir a sessão pública na INTERNET; 
d) Abrir as propostas de preços, examiná-las e classifica-las para a disputa de 

lances; 
e) Conduzir a etapa de lances; 
f) Julgar a proposta e a habilitação do arrematante; 
g) Receber, examinar e decidir recurso, encaminhando-o à autoridade competente 

quando mantiver sua decisão; 
h) Declarar o vencedor do certame; 
i) Adjudicar o objeto, exceto quando, havendo recurso, mantiver a sua decisão, 

hipótese em que a adjudicação será feita por autoridade superior; 
j) Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior para 

homologação. 
 

4.2.2. Todas as ações do pregoeiro serão formalizadas via Sistema Eletrônico. 
 
5. DO CADASTRAMENTO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
 
5.1. Para a utilização do Sistema de Compras Eletrônicas da Caixa Econômica Federal, é 
necessária a realização de Cadastro, conforme passos a seguir:  
 

a) 1º Passo: preencher o formulário do PRÉ-CADASTRO DE LICITANTE diretamente no 
sistema, acessando o endereço www.licitacoes.caixa.gov.br no menu CADASTRO.  

 
b) 2º Passo: Na sequência, o Licitante deverá comparecer a uma agência da CAIXA para 

finalizar o Cadastro e realizar a Certificação de documentação. 
 
5.2. A realização do cadastro é de responsabilidade do interessado. 
 
5.3. O cadastramento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do 
licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes 
ao pregão na forma eletrônica. 
 
5.4. Caberá ao licitante responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos 
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praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou 
ao Município de Belo Horizonte responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
5.5. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante todo o 
processo do pregão, desde a publicação até a homologação, ficando responsável pelo ônus 
decorrente da perda de negócios diante de sua desconexão ou da inobservância de 
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou pelo pregoeiro, bem como da perda do direito 
ao benefício previsto na Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações. 
 
6. DOS QUESTIONAMENTOS 
 
6.1. Os questionamentos ou pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório 
deverão ser enviados ao pregoeiro em até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para 
abertura da sessão pública. 
 
6.2. Para registrar um Questionamento, o Licitante deverá efetuar seu login. No link ÁREA 
DO LICITANTE, acionar QUESTIONAMENTO. Na tela seguinte, o sistema listará todos os 
questionamentos e respostas registrados até o momento. 
 
7. DO ACESSO E DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 
 
7.1. Para acessar o sistema, o Licitante deverá acionar o endereço eletrônico 
www.licitacoes.caixa.gov.br e inserir login e senha de acesso. 
 
7.2. Para participar do pregão eletrônico, o licitante deve efetuar seu credenciamento no 
sistema - sinalização da intenção de participar de um pregão eletrônico específico, e o 
subsequente encaminhamento da proposta de preços até data e horário limite 
estabelecidos para a abertura das propostas. 
 
8. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
8.1. O licitante deverá adotar como referência para sua proposta as informações dos 
anexos deste edital. 
 
8.2. Quando do lançamento da proposta, através do sistema eletrônico, o licitante deverá 
lançar o valor do lote, para todo o material, com duas casas decimais após a vírgula. 
 
8.3. No preço proposto deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes 
até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do 
presente pregão. 
 
8.4. Até a abertura das propostas, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
apresentada. 
 
9. DA SESSÃO PÚBLICA 
 
9.1. A sessão pública do pregão eletrônico acontecerá na data e horário previstos neste 
edital, conforme indicado abaixo, com a abertura das propostas de preços recebidas, 
passando o pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das mesmas ou desclassifica-las no caso de 
não atenderem às exigências editalícias. 
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Abertura das Propostas: 01/12/2017 às 09h00min. 
Início da Sessão de Lances: 01/12/2017 às 10h00min. 
 
9.2. A referência de tempo será sempre o horário de Brasília. 
 
9.3. Aberta a etapa competitiva, os licitantes deverão estar conectados ao sistema para 
participar da sessão de lances.  
 

9.3.1. A cada lance ofertado, o participante será imediatamente informado de seu 
recebimento e dos respectivos registros de horário e valor. 
 
9.3.2. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
 
9.3.3. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 
que for recebido e registrado pelo sistema em primeiro lugar. 
 
9.3.4. Durante o transcurso da sessão pública, o licitante será informado, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado por participante, vedada a identificação do 
detentor do lance. 
 
9.3.5. A duração da etapa de lances do pregão será composta de duas etapas, sendo a 
primeira encerrada por decisão do pregoeiro, resguardado o tempo mínimo de 05 
(cinco) minutos, e a segunda aleatória, consistindo em um tempo de até 30 (trinta) 
minutos. 
 

9.4. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema 
eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuam sendo recebidos, para a 
sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.  
 

9.4.1. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, 
a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e reiniciada somente após comunicação 
aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação. 

 
9.5. O sistema anunciará o arrematante, após o encerramento da etapa de lances da sessão 
pública. 
 
9.6. O pregoeiro poderá solicitar a demonstração da exequibilidade da proposta após o 
término da fase competitiva. 
 
9.7. Encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinará a proposta do arrematante 
quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e ao valor de 
mercado.  
 
9.8. Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja incompatível com o 
estimado pela Administração ou manifestamente inexequível. 
 

9.8.1. Sendo a proposta de valor superior ao estimado, poderá o pregoeiro 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que 
tenha apresentado o lance de menor valor, visando obter proposta melhor, 
observado o critério de julgamento. 
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9.9. Sendo a proposta compatível com o valor estimado para o certame, o pregoeiro emitirá 
comunicado ao arrematante para que apresente, em até 02 (dois) dias úteis, a 
documentação listada no item 10 (dez) e a proposta ajustada, com os respectivos valores 
readequados até o limite do valor arrematado.  
 
9.10. Na hipótese de não ocorrência de lances durante a sessão e caso haja equivalência 
dos valores das propostas apresentadas, será realizado sorteio. 
 
10. DA HABILITAÇÃO 
 
10.1. O arrematante deverá encaminhar, via sistema informatizado, no prazo de até 02 
(dois) dias úteis a contar da convocação feita pelo pregoeiro, os documentos de habilitação 
e a proposta de preços ajustada, nos termos deste edital. 
 
10.2. São documentos de habilitação: 
 

10.2.1. Habilitação Jurídica: 
 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente 
registrado, com suas alterações, se houver, em se tratando de sociedades 
comerciais; 
 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 
 
d) Documento de identificação e CPF do representante legal da empresa. 

 
10.2.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e 
Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da 
lei;  
 
c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
 
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão 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.  
 

10.2.3. Qualificação econômico-financeira 
 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo 
distribuidor da sede do licitante, ou de execução patrimonial, expedida no 
domicílio da pessoa física. 
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10.2.4. Declarações 
 

a) Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador menor nas 
situações previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República, 
conforme modelo do Anexo V. 

 
10.3. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação fiscal 
deverão estar em nome do licitante, devendo ser observado: 
 

10.3.1. se o licitante for a matriz, todos os documentos para habilitação fiscal deverão 
estar em nome da mesma; 
 
10.3.2. se o licitante for a filial, todos os documentos para habilitação fiscal deverão 
estar em nome da filial, exceto aqueles que, comprovadamente, pela própria natureza, 
forem emitidos somente em nome da matriz. 

 
10.4. Para fins de habilitação, os documentos que não possuírem prazo de validade 
deverão possuir data de emissão de no máximo 180 (cento e oitenta) dias, tendo como 
referência a data de abertura das propostas. 
 

10.4.1. Não se enquadram no subitem 10.4 os documentos que, pela própria 
natureza, não apresentam prazo de validade. 

 
10.5. As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) deverão apresentar toda 
a documentação de habilitação referente à comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição, conforme previsto no art. 43 da LC nº 123/06. 
 

10.5.1. A comprovação referida no subitem acima poderá ser realizada por meio do 
Relatório de Situação do Fornecedor do SUCAF. 

 
10.5.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a devida 
regularização ocorrerá conforme disposto no subitem 12.5. 

 
10.6. Para efeito do julgamento da habilitação, o pregoeiro considerará como referência 
para a validação dos documentos a data da abertura das propostas, salvo na ocorrência do 
previsto no § 1º do art. 43 da LC nº 123/06.   
 
10.7. Serão aceitos somente documentos legíveis, sob pena de desclassificação, salvo se, 
inequivocamente, tais falhas não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo. 
 
10.8.  Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas. 
 
10.9. O licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a 
habilitação na presente licitação, ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste 
Edital, será inabilitado. 
 
10.10. O licitante cadastrado e habilitado no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores 
(SUCAF) do Município de Belo Horizonte: 
 

a) com situação regular e habilitado na(s) linha(s) de fornecimento compatível 
(véis) com o(s) objeto(s) licitado(s), deverá apresentar ao pregoeiro a 
documentação prevista no subitem 10.2.4. deste edital; 
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b) com documentação vencida, mas habilitado na(s) linha(s) de fornecimento 

compatível(veis) com o(s) objeto(s) licitado(s), deverá apresentar ao pregoeiro 
o(s) documento(s) regularizador(es) e a documentação prevista no subitem 
10.2.4. 

 
c) com situação regular, mas não habilitado na(s) linha(s) de fornecimento 

compatível(véis) com o(s) objeto(s) licitado(s), deverá apresentar ao pregoeiro 
além dos documentos exigidos no subitem 10.2.4. deste edital, o Estatuto ou 
Contrato Social em vigor acompanhado da(s) última(s) alteração(ões), para 
análise do objeto social quanto à compatibilidade em relação ao(s) objeto(s) 
licitado(s). 

 
10.11. Os documentos exigidos nos subitens acima deverão ser encaminhados em original 
ou cópia autenticada por cartório competente ou por servidor do órgão licitante, sendo o 
prazo máximo para a sua apresentação de 2 (dois) dias úteis, contados da convocação pelo 
pregoeiro, para o seguinte endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 1245, 6º andar, Savassi, CEP 
30112-021, Belo Horizonte/MG., aos cuidados da Gerência de Compras. 
  
11. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS FINAL 
 
11.1. A Proposta de Preços final, contendo as especificações técnicas detalhadas, deverá ser 
formulada e anexada obrigatoriamente no sistema eletrônico, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis a contar da convocação feita pelo pregoeiro, com os valores unitário e total de cada 
item e global, atualizados em conformidade com o valor arrematado, contendo os seguintes 
dados: 
 

11.1.1. Constar uma via impressa em papel timbrado da empresa licitante, em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com 
clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, datada, assinada e 
rubricadas todas as folhas pelo representante legal da licitante; 
 
11.1.2. Razão social, n.º do CNPJ, endereço, telefone e endereço eletrônico do 
licitante; 
 
10.1.3. Modalidade e número da licitação; 
 
11.1.4. Prazo de validade da proposta, não inferior a noventa dias, a contar da data de 
assinatura; 
 
11.1.5. Especificação do objeto licitado, conforme este edital e anexos; 
 
11.1.6. Valor do lance vencedor do lote, em algarismo e por extenso, discriminando o 
preço unitário dos itens que o compõe, conforme modelo de proposta padronizada - 
Anexo II deste edital;  
 
11.1.7. Declaração expressa de que nos preços propostos estão incluídas todas as 
despesas, fretes até o destino, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes 
sobre o objeto deste Pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título; 
 
11.1.8. Preço unitário e total em algarismo, expresso em moeda corrente nacional, 
com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula. 
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11.1.8.1. Quando a divisão do preço total pela quantidade licitada resultar 
em valor com mais de 2 (duas) casas decimais, o preço unitário deverá ser 
adequado conforme subitem acima. O valor total obtido após a adequação 
deverá ser igual ou inferior ao valor arrematado. 

 
11.1.9. Oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição 
que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

 
11.2. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições nelas contidas, assumindo o proponente o compromisso de fornecer todos os 
materiais em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, 
promovendo, quando requerido, sua substituição. 
 
11.3. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou 
incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 
considerados pleitos de acréscimos. 
 
11.4. Juntamente com a proposta de preços, o arrematante deverá apresentar: 
 

a) Declaração nos termos do Anexo III: arrematante beneficiário da Lei 
Complementar nº 123/06. 
 
b) Declaração de elaboração independente de proposta, conforme modelo Anexo IV e 
Decreto Municipal Nº 14.297/2011. 
 
c) Declaração de Fatos Impeditivos e de que não possui em seu quadro de 
funcionários menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme inciso V do art. 27 da 
Lei nº 8.666/93, nos termos do Anexo V. 
 
d) Declaração nos termos do Parágrafo único do art. 49-B da Lei Orgânica do 
Município de Belo Horizonte, conforme anexo VI. 
 

11.5. Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja incompatível com o 
estimado pela Administração ou manifestamente inexequível. 
 
12. DO JULGAMENTO 
 
12.1. O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO, AFERIDO POR 
LOTE, para a aquisição dos materiais objeto desta licitação, observadas as exigências deste 
edital e seus anexos. 
 
12.2. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente 
Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de 
dificultar o julgamento. 
 
12.3. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender 
às exigências habilitatórias, o pregoeiro promoverá sua desclassificação e examinará a 
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 
habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
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proposta ou lance que atenda ao edital, podendo negociar com o licitante para obter 
proposta melhor. 
 
12.4. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado 
vencedor e, após o transcurso do prazo recursal, ser-lhe-á adjudicado o objeto do certame. 
 
12.5. Após a declaração do vencedor e havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal, será assegurado aos beneficiários da Lei Complementar n° 123/06 o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, 
para regularização da mesma. 
               

12.5.1. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal prevista no subitem 12.5 
dependerá de requerimento pelo interessado, devidamente fundamentado, dirigido 
ao pregoeiro. 
 
12.5.2. O requerimento deverá ser apresentado dentro do prazo inicial de 05 (cinco) 
dias úteis concedidos para a regularização fiscal. 
 
11.5.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nas Leis 
Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes. 

 
13. DAS AMOSTRAS 
 
13.1. Para fins de verificação da adequabilidade do(s) produto(s) em face das exigências 
editalícias, poderá ser solicitado pelo Pregoeiro a entrega pelo arrematante de amostra de 
cada item que compõe cada lote.          
 

13.1.1. As amostras deverão ser entregues em até 5 (cinco) dias úteis contados da 
convocação pelo pregoeiro, sendo que a não apresentação implicará na 
desclassificação da proposta.  
 

13.1.1.1. O prazo estipulado no subitem anterior poderá ser prorrogado, 
quando solicitado durante seu transcurso, desde que haja motivo 
justificado, devidamente aceito pela Administração. 
 
13.1.1.2. A(s) amostra(s) deverá(ão) ser etiquetadas contendo identificação 
da empresa licitante, número do pregão, código do item e número do lote.  

 
13.1.2. As amostras deverão ser entregues na sede da Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer (Av. Getúlio Vargas, nº 1245, 6º andar, Bairro Savassi, Belo Horizonte/MG), aos 
cuidados da Gerência de Logística (GLOGI-ES), no horário de 09h às 17h. 
 
13.1.3 As amostras deverão ser entregues em embalagem original ou na qual será(ão) 
entregue(s) o(s) produto(s) (contendo as informações gerais do mesmo). 
 
13.1.4. Será desclassificada a proposta cujas amostras estejam em desacordo com as 
exigências do Edital e da legislação aplicável. 
 
13.1.5. Só será julgada vencedora a proposta do arrematante que tiver todas as amostras 
(solicitadas) dos itens que compõem o lote devidamente aprovadas. 
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13.1.5.1. No Item 1 do lote I serão analisados, além do laudo laboratorial, os itens 
abaixo especificados:  

 
a) composição da camada externa: 100% PU (poliuretano); 
b) composição da câmara de ar: butil; 
c) peso da bola: 410 a 450 gramas (categoria adulto).   
d) Circunferência entre 68 E 70 CM                                                                                                               
e) Aprovação das federações.  

 
13.1.5.2. Todos os outros itens cujas amostras  forem solicitadas pelo pregoeiro 
serão avaliados conforme a especificação do edital e anexos.   

 
13.16. As amostras serão exigidas apenas do licitante classificado provisoriamente em 
primeira lugar. 
 
13.1.7. As amostras da empresa vencedora serão retidas pela Administração e poderão ser 
encaminhadas às unidades recebedoras do(s) produto(s) para confronto e controle de 
qualidade nos atos de entrega. 
 
13.1.8. O(s) preço(s) registrado(s) terá(ão) como base o(s) produto(s) e a(s) marca(s) 
apresentada(s) para análise da(s) amostra(s), que deverá(ão) prevalecer até o final do 
fornecimento, salvo hipóteses previstas no edital. 
 
13.2. As amostras serão analisadas pela equipe técnica da Diretoria solicitante, em  datas a 
serem divulgadas através do sistema  com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 
horas.  
 
14. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS 
 
14.1. O prazo para impugnação deste Edital é de até 02 (dois) dias úteis antes da data 
fixada para abertura da sessão pública. 
 

14.1.1. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas. 
 
14.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 
nova data para realização do certame. 

 
14.2. Declarado o vencedor, o licitante, inclusive aquele que foi desclassificado antes da 
sessão de lances, poderá manifestar motivadamente a intenção de recorrer. Esta 
manifestação deverá ser realizada via sistema eletrônico, nas 24 (vinte e quatro) horas 
imediatamente posteriores ao ato da declaração de vencedor ou lote fracassado. 
 
14.3. A manifestação a que se refere o subitem anterior deverá ser motivada e efetivada 
através dos links “Intenção de recurso” e “Recurso” do sistema eletrônico. Será concedido o 
prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões de recurso, contados do término do prazo 
para manifestação motivada da intenção de recorrer, ficando os demais licitantes, desde 
logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará 
a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos.  
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14.4. No caso de o certame/lote restar fracassado, a intenção de interpor recurso deverá 
ser manifestada via sistema eletrônico, nas 24 (vinte e quatro) horas subsequentes de 
caracterizado o fracasso. 
 
14.5. A ausência de manifestação da intenção de recorrer, a ausência da motivação da 
intenção ou a não apresentação das razões de recurso importará na decadência do direito, 
ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 
 
14.6. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
14.7. Não serão acolhidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal, 
nem os recursos subscritos por representante não habilitado legalmente ou não 
identificado no processo para representar o licitante. 
 
15. DO CONTRATO 
 
15.1. O termo de contrato será substituído pela Nota de Empenho, conforme previsão do § 
4º do art. 62 da Lei 8.666/93. 
 
15.2. O licitante vencedor do presente pregão retirará a nota de empenho no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da convocação, sob pena de decair o 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Decreto Municipal nº 
15.113/2013. 
 
15.3. A recusa injustificada da adjudicatária em retirar a nota de empenho dentro do prazo 
previsto no subitem anterior sujeita-a à penalidade de multa, conforme estabelecido na 
letra “b” do subitem 19.1.2.  
 
15.4. Caso a adjudicatária não retire a Nota de Empenho no prazo estabelecido no subitem 
15.2., é prerrogativa do Secretário Municipal de Esportes e Lazer adjudicar à segunda 
colocada o objeto licitado. 
 
15.5. É de exclusiva responsabilidade do licitante declarado vencedor, para efeito da 
contratação, providenciar seu cadastramento junto ao SUCAF, caso ainda não se encontre 
cadastrado, nos termos do Decreto Municipal nº 11.245/03. Se cadastrado, o licitante 
deverá manter a documentação atualizada. 
 
16. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
 
16.1. Os produtos deverão ser entregues em dias úteis, de segunda a sexta-feira, 
conforme os quantitativos fixados nas Notas de Empenho, no Almoxarifado da 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, localizado na Av. Getúlio Vargas, 1245, 3º 
andar, Bairro Savassi, Belo Horizonte/MG. 
 
16.2. O prazo de entrega do pedido será de até 20 (vinte) dias após a entrega da Nota de 
Empenho. 
 
16.3. Os produtos deverão ser descarregados e entregues no interior do local estipulado 
para a entrega. 
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16.4.  A arrematante deverá agendar a entrega, com o prazo mínimo de 48 horas de 
antecedência, através do telefone (31) 3246 5113. 
 
16.5. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como 
inexecução total, devendo o instrumento respectivo ser rescindido, salvo razões de 
interesse público devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela 
contratação. 
 

17. DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS  
 

17.1. O recebimento dos materiais no local designado será feito por servidor ou comissão 
constituída para este fim e obedecerá ao seguinte trâmite: 
 

17.1.1.  A contratada se dirigirá ao local da entrega munido da Nota Fiscal e da Nota 
de Empenho respectivas. 
 
17.1.2.  A comissão/servidor, de posse dos documentos apresentados pela 
contratada, receberá os materiais provisoriamente para verificação de especificação, 
quantidade, preços, prazos e outros pertinentes. 

 
17.1.2.1. Encontrando irregularidade, fixará prazo para correção pela 
contratada. 

 
17.1.2.2. Aprovando, receberá definitivamente mediante recibo aposto 
na Nota Fiscal respectiva. 

 
17.1.3.  Em caso de irregularidade não sanada pela contratada, a comissão/servidor 
reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará ao órgão competente para as 
providências de penalização. 

 
18 . DAS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO/PAGAMENTO  
 
18.1. Para a realização do pagamento, deverão ser completamente atendidas as exigências 
definidas neste edital e seus anexos e na Lei nº 8.666/93, devendo ainda a contratada 
manter as condições de regularidade demonstradas para habilitação junto ao SUCAF. 
 
18.2. Os documentos fiscais deverão ser emitidos em nome do Município de Belo 
Horizonte, CNPJ 18.715.383/0001-40, Inscrição Estadual isenta, Inscrição Municipal 
183.184/0001-1, endereço: Av. Afonso Pena, 1212, Centro, CEP 30.130-003, Belo 
Horizonte/MG. 

 
18.3. Os documentos fiscais deverão ser atestados pelo servidor/comissão responsável 
pelo o recebimento definitivo do material. 
 
18.4. O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias, pela Diretoria de Planejamento, 
Gestão e Finanças da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, contado do adimplemento 
da entrega. 

 
18.5. Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar o material fornecido, o 
número do processo, a modalidade, o número da licitação, lote, item e as informações 
bancárias para fins de pagamento. 
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18.6. A Contratada deverá emitir a nota fiscal/fatura conforme legislação vigente. 
 
18.7. Na decorrência de necessidade de providências complementares e/ou 
irregularidades na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o decurso do prazo de pagamento será 
interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data de sua reapresentação 
devidamente regularizada, caso em que não será devida atualização financeira. 

  
19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
19.1. Verificada a prática de ato ilícito (assim considerada a conduta que infringe 
dispositivos legais e/ou regras previstas no cadastramento junto ao SUCAF, atos 
convocatórios de licitação, no contrato ou instrumento que o substitui), ficará o Licitante 
e/ou o Adjudicatário/Contratado sujeita às seguintes penalidades: 
        

19.1.1. advertência. 
 
19.1.2. multas nos seguintes percentuais: 
 

a) multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de 
atraso, na entrega dos produtos, até o limite de 9,9%, correspondente a até 
30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte 
inadimplente, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos 
impostos destacados no documento fiscal. 

b) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da 
adjudicação da licitação em caso de recusa do infrator em aceitar ou retirar 
a Nota de Empenho. 

c) multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a licitação na 
hipótese de o infrator retardar o procedimento de contratação ou 
descumprir preceito normativo ou as obrigações assumidas. 

d) multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação 
quando houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das 
obrigações assumidas, nos termos do art. 7º, IV, do Decreto Municipal nº 
15.113/13. 

e) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da adjudicação da 
licitação ou da contratação direta na hipótese de o infrator entregar o objeto 
contratual em desacordo com as especificações, condições e qualidade 
contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem 
impróprio para o fim a que se destina. 

f) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de 
Empenho quando o infrator der causa à rescisão do contrato.  

g) multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator 
ensejar a rescisão do contrato e sua conduta implicar em gastos à 
Administração Pública superiores aos contratados. 

 
19.1.3 Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, 
conforme disposto n art. 87, III, da Lei nº 8.666/93 e art. 11 do Decreto Municipal nº 
15.113/13. 
 
19.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante o Município de Belo Horizonte, nos termos do art. 
87, IV da Lei 8.666/93 e art. 15 do Decreto Municipal nº 15.113/13. 
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19.1.5. Impedimento de licitar e contratar, com o consequente descredenciamento 
do SUCAF – Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo 
Horizonte, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02. 

 
19.2. As penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou 
separadamente, de forma fundamentada, e não eximem o contratado da plena execução do 
objeto contratual. 
 
19.3. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos caracterizará inexecução 
total do contrato e ocasionará sua rescisão, salvo razões de interesse público devidamente 
explicitadas no ato da autoridade competente pela contratação. 
 
19.4. É competente para aplicar as sanções de advertência e multa o Diretor de 
Planejamento, Gestão e Finanças da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 
 
19.5. A aplicação das penalidades de suspensão temporária e de impedimento de licitar e 
contratar são de competência do Secretário Municipal Adjunto de Esportes e Lazer. 
 
19.6. A aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública é de competência do Secretário Municipal de Esporte e Lazer. 
 
19.7. Na aplicação das penalidades previstas nos itens 19.1.1 a 19.1.3 e 19.1.5, será 
facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar 
da juntada do aviso de recebimento ou protocolo da notificação aos autos. 
 
19.8. Na aplicação da penalidade prevista no item 19.1.4, será facultada a defesa prévia da 
contratada no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da juntada do 
aviso de recebimento ou protocolo da notificação aos autos. 
 
19.9. As penalidades previstas nesta Cláusula serão aplicadas conforme os procedimentos 
previstos no Decreto Municipal nº 15.113, de 08 de janeiro de 2013. 
 
19.10. O desempenho insatisfatório da Contratada será anotado em sua ficha cadastral, nos 
termos do artigo 24, do Decreto Municipal 11.245/03. 
 
20. DA FRAUDE E CORRUPÇÃO 
 
20.1. O MUNICÍPIO exige que os licitantes/contratados observem o mais alto padrão de 
ética durante a licitação e execução do objeto do contrato.  Para esse propósito, devem ser 
evitadas e inibidas as seguintes práticas:  
  

20.1.1. “prática corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento ou a solicitação 
de qualquer coisa de valor para influenciar a ação de um funcionário público no 
processo de licitação ou execução do Contrato;  
 
20.1.2. “prática fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de influenciar um 
processo de licitação ou a execução de um Contrato em detrimento da Contratante;  
 
20.1.3. “prática conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre os 
concorrentes (antes ou após a apresentação da proposta) com ou sem conhecimento 
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da Contratante, destinado a estabelecer os preços das propostas a níveis artificiais 
não competitivos e privar a Contratante dos benefícios da competição livre e aberta;  
 
20.1.4. “prática coercitiva” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar, diretamente 

ou indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a 
participação delas no processo de licitação ou afetar a execução de um 
contrato; 

 
20.1.5. “prática obstrutiva” significa: 
 

20.1.5.1. destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas 
materiais para investigação ou oferecer informações falsas aos 
investigadores com o objetivo de impedir uma investigação do Contratante 
ou outro Órgão de Controle sobre alegações de corrupção, fraude, coerção ou 
conspiração; significa ainda ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte 
envolvida com vistas a impedir a liberação de informações ou conhecimentos 
que sejam relevantes para a investigação; ou 

 
20.1.5.2. agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício do 
direito do Contratante ou outro Órgão de Controle de investigar e auditar. 

 
20.2. O Município rejeitará uma proposta e aplicará as sanções previstas na legislação 
vigente se julgar que o licitante, diretamente ou por um agente, envolveu-se em práticas 
corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou coercitivas durante o procedimento licitatório. 
 
20.3. A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim como as previstas no 
Anexo I da Portaria SDE nº 51 de 03 de julho de 2009, será denunciada ao CADE (Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica) do Ministério da Justiça e Segurança Pública, para 
adoção das medidas cabíveis. 
 
21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
21.1. Constituem obrigações da parte CONTRATADA, além das demais expressamente 
previstas neste instrumento e de outras decorrentes da natureza do ajuste: 

 
a) Atender, no prazo máximo 48 (quarenta e oito) horas, a convocação para retirada 

da(s) Nota(s) de Empenho; 
 
b) Cumprir rigorosamente os prazos pactuados; 
 
c) Entregar o material de acordo com as especificações constantes do Anexo I deste 

edital; 
 
d)  Entregar amostras dos produtos objeto da licitação, quando solicitado; 
 
e) Providenciar a imediata correção das irregularidades apontadas pelo contratante, 

quanto ao fornecimento; 
 
f) Garantir a boa qualidade dos materiais entregues; 
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g) Providenciar, independentemente de ser ou não o fabricante, a correção ou a 
substituição dos materiais que apresentarem defeitos ou divergências com as 
especificações fornecidas; 
 

h) Entregar o material novo, sem utilização anterior, embalados adequadamente, de 
forma que os proteja contra avarias e garanta a completa segurança durante o 
transporte; 
 

i) Responsabilizar-se por todas as despesas e encargos decorrentes do contrato, aí 
compreendidos os tributos, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e frete de 
produtos até o destino; 
 

j) Ressarcir qualquer dano ou prejuízo causado à CONTRATANTE e/ou a terceiros, 
provocados por ação ou omissão, ineficiência ou irregularidade cometidas por seus 
empregados, convenentes ou prepostos envolvidos na execução do Contrato; 

 
k) Aceitar a fiscalização da CONTRATANTE, sem restrições, no que diz respeito ao fiel 

cumprimento das condições e cláusulas pactuadas no presente instrumento; 
 
l) A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do Contrato, conforme previsto nos parágrafos 1º e 2º do art. 65 
da Lei nº 8.666/93; 

 
m) Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação, em cumprimento ao disposto no Inciso XIII do art. 55 da 
Lei Federal nº 8.666/93;  

 
n) Providenciar seu cadastramento junto ao SUCAF, caso ainda não se encontre 

cadastrado, ou, se cadastrado, manter a documentação atualizada. 
 

21.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

a) Acompanhar, fiscalizar e conferir o objeto contratual;  
 

b) Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA;  

 
c) Pagar no vencimento as faturas apresentadas pela Contratada, observadas as 

condições de pagamento previstas; 
 

d) Fazer cumprir o disposto no edital, podendo aplicar as penalidades previstas em 
Lei pelo não cumprimento das obrigações contratuais ou execução insatisfatória do 
objeto contratado.  

 
22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
22.1. Poderá a Administração revogar a presente licitação, no todo ou em parte, por 
conveniência administrativa ou interesse público devidamente justificado, sem que caiba 
ao licitante direito à indenização, salvo em caso de dano efetivo disso resultante e na forma 
da lei. 
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22.2. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação e da execução do contrato. A 
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 
contidas implicará a imediata desclassificação do licitante que o tiver apresentado, ou, caso 
tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
22.3. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 
vedada inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente 
da proposta. 
 
22.4. O pregoeiro, no exercício de suas funções, poderá valer-se de pareceres técnicos e/ou 
jurídicos exarados por servidor/comissão, para embasar sua decisão quando do 
julgamento das fases de habilitação e proposta. 
 
22.5. O licitante intimado para prestar qualquer esclarecimento adicional deverá fazê-lo no 
prazo determinado pelo pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. 
 
22.6. O pregoeiro, no exercício de suas funções, poderá valer-se de pareceres técnicos e/ou 
jurídicos exarados por servidor/comissão, para embasar sua decisão quando do 
julgamento das fases de habilitação e proposta. 
 
22.7. O não atendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata 
compreensão da sua proposta. 
  
22.8. A adjudicatária fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições do edital, os acréscimos 
ou supressões até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da(s) Nota(s) de 
Empenho(s), conforme previsto nos §§1º e 2º, art. 65 da Lei n.º 8.666/93. 
 
22.9. A tolerância do Município de Belo Horizonte com qualquer atraso ou inadimplência 
por parte da Contratada não importará, de forma alguma, em alteração ou novação. 
 
22.10. A Contratada não poderá caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação 
financeira. 
 
22.11. É vedada a subcontratação total relativa ao objeto deste edital. 
  
22.12. A Nota de Empenho será rescindida nos casos de subcontratação total ou parcial do 
objeto contratado, associação da Contratada com outrem, cessão ou transferência, total ou 
parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação.  
 
22.13. É de exclusiva responsabilidade do licitante declarado vencedor, para efeito da 
contratação, providenciar seu cadastramento junto ao SUCAF, caso ainda não se encontre 
cadastrado, nos termos do Decreto Municipal nº 11.245/03. Se cadastrado, o licitante 
deverá manter a documentação atualizada. 
 
22.14. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
 



SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 
 

PE 006/2017                                                                                                                                                          

22.15. As decisões referentes a este processo licitatório serão comunicadas aos licitantes 
via Sistema Eletrônico ou por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento, 
ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município. 
 
22.16. A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os termos 
deste edital. 
 
22.17. Os casos não previstos neste edital serão decididos pelo pregoeiro ou pela 
autoridade a ele superior. 
 
22.18. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste 
edital será o da Comarca de Belo Horizonte. 

 
22.19. Fazem parte integrante deste edital: 
 

• Anexo I – Termo de Referência; 
• Anexo II – Modelo de Proposta de Preços; 
• Anexo III – Declaração de beneficiário da lei Complementar nº 123/2006; 
•  Anexo IV– Declaração de elaboração independente de proposta; 
• Anexo V – Declaração de Fatos Impeditivos e Declaração de Menores; 
• Anexo VI – Declaração Art. 49-B da Lei Orgânica do Município; 

 
 
 

Belo Horizonte, 14 de novembro de 2017. 
 
 
 
 

Jonas Moreira Braga 
Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças 

 
 
 
 
 

Paulo Roberto de Freitas 
Secretário Municipal de Esportes e Lazer 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
1 – JUSTIFICATIVA: 
 
1.1. COPA CENTENÁRIO DE FUTEBOL AMADOR WADSON LIMA 

 
A 20ª Copa Centenário Amador Wadson Lima tornou-se um evento tradicional na cidade 
uma vez que vem sendo realizado desde 1997.  
Após 19 anos de realização, esse evento é reconhecido nacionalmente como uma das 
maiores competições do gênero e, aguardado com grande expectativa pelos amantes do 
futebol amador da capital mineira. A Copa fortalece a história das Associações Esportivas 
amadoras da cidade, reafirmando o seu papel político no processo de inclusão, inserção e 
algumas vezes dá a oportunidade à ascensão social para os seus praticantes, além de 
ofertar momentos de lazer às comunidades e proporcionando melhoria na qualidade de 
vida da população por meio da prática esportiva. 
A 20ª Copa Centenário Wadson Lima irá reunir cerca de 190 equipes assegurando a 
participação de aproximadamente 4.000 jogadores mobilizando um público indireto acima 
de 50.000 pessoas no ano de 2017.  
 A compra de uniformes de futebol de campo completo e sacolas para transporte de 
material se faz necessário para as equipes que se destacaram na 20ª Copa Centenário de 
Futebol Amador Wadson Lima. Serão contemplados com os uniformes os destaques na 
categoria masculino adulto, máster, infantil e juvenil  e feminino.  
A compra de uniforme e sacola de materiais , como forma de premiação segundo esta 
prevista no  Regulamento Geral da competição (Art. 40),  contribuindo dessa forma para os 
programas e atividades futebolísticas desenvolvidas pelas comunidades locais envolvendo 
crianças, adolescentes e adultos. 
Art. 40 – Será oferecida às equipes uma premiação adicional, a saber: 

a) um conjunto de uniforme para as equipes classificadas em 1o, 2o e 3o lugares 

de cada categoria; 
b) dez bolas para as equipes classificadas em 1o lugar de cada categoria; 
c) oito bolas para as equipes classificadas em 2o lugar de cada categoria; 
d) seis bolas para as equipes classificadas em 3o lugar de cada categoria; 

e) quatro bolas para as equipes classificadas em 4o lugar de cada categoria; 
f) duas bolas para as equipes classificadas em 5o e 6o  lugares de cada 

categoria; 
g) uma bola para as equipes classificadas dos 7o aos 10o lugares de cada 

categoria; 
h) uma sacola para transporte de material esportivo para as equipes 

classificadas em 1o, 2o e 3o lugares de cada categoria. 
 

1.2. PROGRAMA CAMINHAR 
 

O Programa Caminhar tem como principal objetivo promover saúde e qualidade de vida a 
partir da prática regular de atividade física. Várias ações são desenvolvidas visando 
aumentar o número de praticantes de atividade física na cidade, são elas: 1) Caminhar nas 
Pistas: Orientação direta aos praticantes de caminhada em ruas, praças e avenidas de Belo 
Horizonte com ações de cadastramento, avaliação física e cardiorrespiratória, reavaliação 
física e cardiorrespiratória, prescrição e acompanhamento individual da caminhada. 2) 
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Caminhar na Escola: Aulas lúdicas especialmente preparadas proporcionar aos alunos das 
escolas da rede municipal de ensino de Belo Horizonte a oportunidade de refletir sobre a 
importância da atividade física para a saúde. 3) Orientação e distribuição de material 
informativo aos munícipes sobre a forma segura e benéfica de utilização dos equipamentos 
das Academias a Céu Aberto com um atendimento direto no local. Durante o atendimento 
também é realizada a inspeção da conservação dos equipamentos, verificação da 
acessibilidade do local e registro do número de beneficiários que utilizaram o espaço 
durante o período de permanência do atendente. 
 
A aquisição de materiais esportivos tem por justificativa otimizar e facilitar a realização das 
diversas ações do Caminhar onde quer que elas sejam desenvolvidas, auxiliando na 
qualificação do serviço prestado e assegurando uma maior efetividade no processo de 
orientação sobre a prática regular de atividade física. 

 
 

1.3. PROGRAMA VIDA ATIVA 
 

O Programa Vida Ativa tem como principais objetivos contribuir para a promoção da saúde 
e para a melhoria da qualidade de vida do público idoso, a partir da prática regular de 
atividades físicas e de lazer. Em funcionamento há mais de 20 anos, o Programa desenvolve 
atualmente algumas ações na cidade de Belo Horizonte, entre as quais podemos citar como 
principais: 1) Atendimento a 40 núcleos: aulas coletivas realizadas semanalmente em 
núcleos regionalizados, onde os grupos de idosos participam de atividades como jogos, 
brincadeiras, caminhada, dança, ginástica, discussões de temas relevantes, passeios e 
oficinas culturais, eventos em datas comemorativas etc. 2) Atendimento a 10 Instituições 
de Longa Permanência de Idosos (ILPIs): aulas coletivas realizadas semanalmente, 
adaptadas para atender a residentes de instituições geriátricas filantrópicas conveniadas 
com a PBH. 3) Passeios com grupos de idosos: ação que visa oferecer ao aluno do Programa 
oportunidades de visitar pontos turísticos de Belo Horizonte e de vivenciar experiências 
culturais desenvolvidas na Cidade. 

 
Visto que o Programa Vida Ativa atende primordialmente através do serviço externo à 
SMEL, justificamos a aquisição de materiais esportivos necessário para o andamento das 
atividades desenvolvidas, uma vez que durante a execução das  aulas, utilizamos bolas, 
arcos, bastões, dentre outros MATERIAS importantes para o boa execução e qualidade do 
serviço PRESTADO aos USUÁRIOS.  
 
 
1.4. PROGRAMA SUPERAR 
 
O Programa Superar tendo como uma de suas sub-ações o fomento do esporte para pessoa 
com deficiência, oferta cerca de 13 modalidades esportivas, sendo a maioria delas 
realizadas no CREPPD (Centro de Referência Esportiva para Pessoa com Deficiência). No 
referido local são atendidas aproximadamente 500 pessoas com deficiência distribuídas 
em modalidades como Atletismo, Basquetebol, Bocha Paralímpica e Regular, Judô, Natação, 
Futsal, Voleibol Sentado, Tênis de Mesa, Rugby em Cadeira de Rodas, Patinação entre 
outros. Sendo que, algumas das modalidades ofertadas são desenvolvidas com caráter de 
competição. 
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Assim, o Programa Superar trabalha na perspectiva de fomentar o esporte e lazer para a 
pessoa com deficiência, abrangendo não só as modalidades paralímpicas, mas também 
outros esportes que podem ser praticados por esse público além de atividades como Dança 
e Percussão. No desenvolvimento das atividades com essas pessoas, em cada modalidade 
esportiva, os professores do CREPPD variam os exercícios e tarefas, estimulando diferentes 
capacidades físicas e coordenativas, propondo desafios e metas, procurando explorar ao 
máximo o potencial de cada um dos alunos. Dessa forma, para maior variação nas aulas faz-
se necessária uma variedade de material esportivo que permita o uso da criatividade do 
profissional. Além disso, materiais adequados influenciam a qualidade do aprendizado e 
ainda possibilita o melhor aproveitamento do tempo de aula. 

 
1.5. PROGRAMA ESPORTE ESPERANÇA 
 
O Programa Esporte Esperança é uma ação da política pública de esportes da PBH/SMEL 

destinada à crianças e adolescentes, com metodologia do esporte educacional. 

Tem como objetivo democratizar o acesso ao esporte educacional às crianças e 
adolescentes de Belo Horizonte, contribuindo para a sua formação esportiva, para a 

construção de valores éticos e para a melhoria da qualidade de vida.  

Desenvolve atividades com amplo espectro de modalidades esportivas, como Iniciação 
Esportiva Universal; Futsal; Futebol; Futebol Society; Handebol; Vôlei; Vôlei de Praia; 
Basquete; Peteca; Xadrez. Grandes jogos como a Queimada e pequenos jogos esportivos e 
recreativos. Todas estas atividades exigem material técnico adequado para o ensino e 
prática das modalidades 

Atua prioritariamente em territórios com maior vulnerabilidade social. O trabalho é 
desenvolvido por estagiários com a supervisão de Analistas de Políticas Públicas.    As 
turmas são constituídas em média por 20 a 25 alunos cada. Para manter a organização faz-
se necessário a uniformização, tanto dos alunos (coletes), bem como da Equipe do 
Programa (camisa e blusa). Vale ressaltar que em territórios de vulnerabilidade, transitar 

sem uniforme da PBH implica em aumento de risco pessoal para o funcionário. 

Desta forma torna-se fundamental o investimento em material esportivo e uniformes. 

2 –  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas decorrentes do presente procedimento serão acobertadas pelas seguintes 
dotações orçamentárias: 
 
3000.4900.27.811.238.2866.0003.339039.22.03.00 
3000.4900.27.813.238.2869.0002.449052.04.04.00 
3000.4900.27.813.235.2535.0001.449052.04.04.00 
3000.4900.27.813.235.2535.0001.339030.17.03.00 
3000.4900.27.812.238.2536.0001.339030.17.03.00 
3000.4900.27.812.101.2531.0004.339030.17.03.00 
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3 -  ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO : 
 
LOTE I - Bola de futebol, voleibol e handbol. (Exclusivo para ME e EPP). 
 
 
ÍTEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. 

1 

Bola para futebol de campo, oficial, categoria adulto, 
termofusão, 14 gomos, confeccionada em pu 100%, câmara em 
butil, miolo removível, peso aproximado entre 410 e 450 
gramas, circunferência entre 68 e 70 cm.                                                         
Com laudo laboratorial solicitado para comprovar que o item se 
encontra em conformidade com o exigido (material, peso e 
circunferência), sendo: 
"Relatório de análise física e química, realizado por laboratório 
de instituições de terceira parte, atestando: 
a) composição da camada externa: 100% PU (poliuretano); 
b) composição da câmara de ar: butil; 
c) peso da bola: 410 a 450 gramas (categoria adulto).                                                             
d) Circunferência entre 68 E 70 CM                                                                                           
e) Aprovada por federações.  
f)enviar modelo para aprovação. 
Evento: Copa Centenário 

UN 300 

2 
Bola em poliuretano (pu), para futebol de salão, sem costura, 
infantil, aprovada pela CBFS. 
Programa Superar  

UN 15 

3 

Bola em poliuretano (pu), para futebol de salão, sem costura, 
tamanho e peso oficiais, miolo removível, adulto, aprovada pela 
CBFS. 
Programa Superar 

UN 20 

4 

Bola para volei, oficial, categoria adulto, 6.0,  confeccionada em 
microfibra de pu (poliuretano) macio, com gomos termo-
fundidos, com peso entre 260 e 280 gramas e diâmetro entre 65 
e 67 cm, câmara com frisos em alto relevo, válvula com miolo 
removível e lubrificado, aprovada pela FIVB ou CBV. 
Programa Superar 

UN 8 

5 
Bola em poliuretano (pu), para futebol de salão, sem costura, 
infantil, aprovada pela CBFS. 
Programa Esporte Esperança 

UN 97 

6 

Bola em poliuretano (pu), para futebol de salão, sem costura, 
tamanho e peso oficiais, miolo removível, adulto, aprovada pela 
CBFS. 
Programa Esporte Esperança 

UN 80 

7 

Bola em poliuretano (pu), para voleibol, sem costura, tamanho 
oficial, mirim/infantil, câmara de ar em látex, válvula com miolo 
removível, peso entre 220 a 240 gramas, aprovada pela 
FEDERAÇÃO e/ou CBV. 
Programa Esporte Esperança 

UN 24 

8 
Bola para volei, oficial, categoria adulto, 6.0, confeccionada em 
microfibra de pu (poliuretano) macio, com gomos termo- UN 24 
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fundidos, com peso entre 260 e 280 gramas e diâmetro entre 65 
e 67 cm, câmara com frisos em alto relevo, válvula com miolo 
removível e lubrificado, aprovada pela FIVB ou CBV. 
Programa Esporte Esperança 

9 

Bola para handball, oficial, categoria adulta, feminina, costurada, 
confeccionada em pu, câmara em butil, miolo removível e 
lubrificado, com peso entre 325 e 400 gramas e circunferência 
entre 54 e 56 cm, aprovada FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE 
HANDBALL e/ou pela CBHB e/ou pela FEDERAÇÃO ESTADUAL. 
Programa Esporte Esperança 

UN 18 

 
LOTE II - Material esportivo. (Exclusivo para ME e EPP). 
 

 

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. 

1 
Rede para futebol de campo, em fio duplo de nylon, tipo caixote, 
tamanho oficial. 
Evento: Copa Centenário 

PAR 30 

2 
Halter tipo bola, em ferro fundido, emborrachado, colorido, peso 
02 kg. 
Programa Caminhar 

UN 40 

3 
Peso halteres tipo bola, de ferro fundido, acabamento 
emborrachado, com 1,000 kg. 
Programa Vida Ativa 

UN 400 

4 

Bastão para ginástica, em madeira lisa, envernizada, ponteiras 
de borracha nas extremidades, dimensões aproximadas: 0,05 
metro de diâmetro x 1,00 metro de comprimento. 
Programa Vida Ativa 

UN 300 

5 

Escada de agilidade, composta por tiras de nylon e corpo de 
plástico, estrutura dobrável, com mínimo de 8 degraus, com 
dimensões aproximadas de 17 x 9 x 4,5 cm (variação aceitável 
de até 5 %). 
Programa Vida Ativa 

UN 20 

6 
Elástico para ginástica, multifuncional, kit 03 tipos diferentes, 
revestidos em nylon, 02 alças de pegada em cada elástico. 

Programa Vida Ativa 
Un. 100 

7 
Bola medicinal, tipo medicinebol, em couro, com 01 kg. 
Programa Vida Ativa Un. 20 

8 
Bola medicinal, tipo medicinebol, emborrachada, sem área de 
pegada, miolo removível, com 02 kg. 

Programa Vida Ativa 
Un. 20 

9 
Bomba para encher bola, em plástico reforçado, com mangueira 
extensora, com 05 agulha, punho anatômico em forma de T. 

Programa Vida Ativa 
Un. 50 

10 
Bola para tênis de mesa, oficial, confeccionada em acetato de 
celuloide, cor laranja, diâmetro 40 mm, peso 2,7 g. 

Programa Superar 
Un. 100 



 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 

 

 
 

Av. Getúlio Vargas, 1245, 7º andar, Savassi, CEP 30.112-021 
Belo Horizonte, MG – Telefone (31) 3246-7050 – smel@pbh.gov.br 

11 
Bola para softball, em couro, diâmetro aproximado 6,5 cm, peso 
250 gramas. 

Programa Superar 
Un. 2 

12 

 Bolas para jogo de bocha adaptado (paraolímpico), em pu, 
costuradas à mão, com enchimento em granulado plástico, não 
tóxico, peso de 275 g, podendo variar em até 12 g, tamanho: 27 
cm de circunferência, podendo variar em 8 mm, aprovado pelo 
CPISRA. Destinados a atletas de nível avançado. Jogo composto 
por 6 bolas azuis, 6 vermelhas e 1 branca, com consistência 
média, acondicionado em maleta. 

Programa Superar 

Un. 4 

13 
Bico para bomba de encher bola, ponteira de metal, acabamento 
em borracha. 

Programa Superar 
Un. 20 

14 

Prato esportivo demarcatório, para treinamento de fundamentos, 
em plástico injetado, cor laranja, diâmetro 19,5 cm 
aproximadamente. 

Programa Superar 

Un. 50 

15 
Rede para futebol de salão, em fio duplo de nylon tipo 02, 
tamanho oficial. 

Programa Superar 
PAR 4 

16 
Bomba para encher bola, em plástico reforçado, com mangueira 
extensora, com 05 agulha, punho anatômico em forma de T. 

Programa Superar 
Un. 2 

17 
Placar de mesa, em pvc, articulado, marcação de até 07 sets e 31 
pontos, dimensões aproximadas: 38 x 21 cm. 

Programa Superar 
Un. 2 

18 

Faixa elástica, para exercícios físicos, em látex, cor verde, 
resistência forte, 15 cm de largura . 

Obs.: A faixa deverá vir cortadas em três pedaços com 1,5 metro 
cada. 

Programa Superar 

M 4,5 

19 

Faixa elástica, para exercícios físicos, em látex, cor vermelha, 
resistência média, 15 cm de largura   

Obs.: A faixa deverá vir cortadas em três pedaços com 1,5 metro 
cada. 

Programa Superar 

M 4,5 

20 

Faixa elástica, para exercícios físicos, em látex, cor preta, 
resistência especial forte, 15 cm de largura. 

Obs.: A faixa deverá vir cortadas em três pedaços com 1,5 metro 
cada. 
Programa Superar 

M 4,5 

21 
Bola medicinal, tipo medicinebol, em couro, com 01 kg. 
Programa Superar Un. 6 

22 
Bola medicinal, tipo medicinebol, em couro, com 02 kg. 
Programa Superar Un. 6 
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23 
Bola medicinal, tipo medicinebol, emborrachada, sem área de 
pegada, miolo removível, com 03 kg. 

Programa Superar 
Un. 4 

24 
Bola medicinal, tipo medicinebol, emborrachada, sem área de 
pegada, miolo removível, com 04 kg. 

Programa Superar 
Un. 2 

25 
Rolo para ginástica, tipo pilates, em e.v.a., dimensões 
aproximadas: 90 cm de comprimento x 15 cm de diâmetro. 

Programa Superar 
Un. 8 

26 

Suporte para rede de tênis de mesa, em ferro galvanizado, com 
pintura eletrostática, dimensões aproximadas do suporte: 15 x 
15 cm, prendedor tipo alicate, com esticador para rede, 
acompanha 01 rede em algodão com reforço nas bordas, com 
dimensões aproximadas de 15 cm de altura x 183 cm de 
comprimento. 

Programa Superar 

Un. 4 

27 

Suporte para anilhas, em tubo de aço, com pintura eletrostática, 
em formato de torre, altura 123 cm, base com dimensões 60 x 
90 cm, capacidade para no mínimo 500 kg de anilhas. 

Programa Superar 

Un. 1 

28 
Suporte para halteres, em tubo de aço, com pintura eletrostática, 
em formato de torre, capacidade para 11 pares de halteres. 

Programa Superar 
Un. 1 

29 
Argola para hidroginástica, em pvc flexível, que afunde na água, 
diâmetro 25 cm. 

Programa Superar 
Un. 12 

30 
Tapete flutuador para hidroginástica, em eva, dimensões 
aproximadas: 110 x 180 cm x espessura 30 mm. 

Programa Superar 
Un. 1 

31 

Bóia para natação, tipo espaguete, em espuma de polietileno tipo 
ethafoam, 1,60 m de comprimento aproximadamente, 6 cm de 
diâmetro aproximadamente. 

Programa Superar 

Un. 50 

32 
Bico para bomba de encher bola, ponteira de metal, acabamento 
em borracha. 

Programa Esporte Esperança 
Un. 43 

33 
Bomba para encher bola, em metal, cabo de madeira, bico de 
rosca, com anel, em borracha, para vedação. 

Programa Esporte Esperança 
Un. 10 

34 
Cabo de aço, revestido em plástico, para rede de voleibol, 1/8 
polegada, 13 m de comprimento. 

Programa Esporte Esperança 
Un. 10 

35 
Rede para vôlei/peteca, fio simples de nylon, 4 lonas, tamanho 
oficial (9,50 x 1,00 metro). 

Programa Esporte Esperança 
Un. 9 

36 
Rede para basquetebol, em seda, tamanho oficial. 
Programa Esporte Esperança PAR 9 
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37 
Rede para futebol de salão, em fio duplo de nylon tipo 02, 
tamanho oficial. 

Programa Esporte Esperança 
PAR 9 

 
LOTE III - Bola de borracha e arco de plástico. (Exclusivo para ME e EPP). 
 
 
ÍTEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. 

1 
Arco de plástico, 70 cm de diâmetro aproximadamente, sem 
emendas. 
Programa Vida Ativa 

UN 800 

2 
Arco para ginástica rítmica, em pvc rígido, adulto, oficial, cor 
branca, 88 cm de diâmetro. 
Programa Vida Ativa 

UN 553 

3 
Bola em borracha, com válvula, número 08. 
Programa Vida Ativa UN 1304 

4 

Bola para iniciação esportiva, número 08, matrizada, 
confeccionada em borracha, cor amarela, câmara com frisos em 
alto relevo, miolo removível e lubrificado, com peso entre 110 e 
120 gramas e circunferência entre 40 e 42 cm. 
Programa Superar 

UN 10 

5 

Bola para iniciação esportiva, número 10, matrizada, 
confeccionada em borracha, cor verde, câmara com frisos em 
alto relevo, miolo removível e lubrificado, com peso entre 180 e 
200 gramas e circunferência entre 48 e 50 cm. 
Programa Superar 

UN 10 

6 

Bola para volei, oficial, categoria adulto, 6.0,  confeccionada em 
microfibra de pu (poliuretano) macio, com gomos termo-
fundidos, com peso entre 260 e 280 gramas e diâmetro entre 65 
e 67 cm, câmara com frisos em alto relevo, válvula com miolo 
removível e lubrificado, aprovada pela FIVB ou CBV. 

Programa Superar 

Un. 8 

7 
Arco de plástico, 70 cm de diâmetro aproximadamente, sem 
emendas. 

Programa Superar 
Un. 40 

8 

Bola para iniciação esportiva, número 08, matrizada, 
confeccionada em borracha, cor amarela, câmara com frisos em 
alto relevo, miolo removível e lubrificado, com peso entre 110 e 
120 gramas e circunferência entre 40 e 42 cm. 

Programa Esporte Esperança 

Un. 85 

9 

Bola para iniciação esportiva, número 10, matrizada, 
confeccionada em borracha, cor verde, câmara com frisos em 
alto relevo, miolo removível e lubrificado, com peso entre 180 e 
200 gramas e circunferência entre 48 e 50 cm. 

Programa Esporte Esperança 

Un. 80 

10 
Bola para volei, oficial, categoria adulto, 6.0,  confeccionada em 
microfibra de pu (poliuretano) macio, com gomos termo-
fundidos, com peso entre 260 e 280 gramas e diâmetro entre 65 

Un. 70 
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e 67 cm, câmara com frisos em alto relevo, válvula com miolo 
removível e lubrificado, aprovada pela FIVB ou CBV. 

Programa Esporte Esperança 
 
LOTE IV - Cones. (Exclusivo para ME e EPP). 
 
 
ÍTEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. 

1 
Cone sinalizador, em pvc flexível de alta resistência, altura 
aproximada 25 cm, cor laranja. 
Programa Vida Ativa 

UN 204 

2 
Cone sinalizador, em pvc flexível de alta resistência, altura 
aproximada 25 cm, cor laranja. 
Programa Superar 

UN 35 

3 
Cone sinalizador, em pvc flexível de alta resistência, altura 
aproximada 50 cm, cores laranja e branco. 
Programa Superar 

UN 35 

4 
Cone sinalizador, em pvc flexível de alta resistência, altura 
aproximada 75 cm, laranja e branco. 
Programa Superar 

UN 20 

 
4 -  DO RECEBIMENTO, PRAZO  E LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS  

 
4.1. O recebimento dos materiais no local designado será feito por servidor ou comissão 
constituída para este fim e obedecerá ao seguinte trâmite: 

 
4.1.1.  A contratada se dirigirá ao local da entrega munido da Nota Fiscal e da Nota 
de Empenho respectivas. 

 
4.1.2.  A comissão/servidor, de posse dos documentos apresentados pela 
contratada, receberá os materiais provisoriamente para verificação de especificação, 
quantidade, preços, prazos e outros pertinentes. 

 
4.1.2.1. Encontrando irregularidade, fixará prazo para correção pela 
contratada. 

 
4.1.2.2. Aprovando, receberá definitivamente mediante recibo aposto na  Nota 
Fiscal respectiva. 

 
4.1.3.  Em caso de irregularidade não sanada pela contratada, a comissão/servidor 
reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará ao órgão competente para as 
providências de penalização. 

 
4.2. Os produtos deverão ser entregues em dias úteis, de segunda a sexta-feira, 
conforme os quantitativos fixados nas Notas de Empenho, no Almoxarifado da 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, localizado na Av. Getúlio Vargas, 1245, 3º 
andar, Bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG. 
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4.3. O prazo de entrega do pedido será de até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota de 
Empenho. 
 
4.4. Os produtos deverão ser descarregados e entregues no interior do local estipulado 
para a entrega. 
 
4.5.  A arrematante deverá agendar a entrega, com o prazo mínimo de 48 horas de 
antecedência, através do telefone 31 3246 5113 
 
5 – FISCALIZAÇÃO  
 
5.1. A comissão/servidor, responsável pelo recebimento do material, de posse dos 
documentos apresentados pela contratada, receberá o material provisoriamente para 
verificação de especificação, quantidade, preços, prazos e outros pertinentes.  
 
5.2. Os documentos fiscais deverão ser atestados pelo servidor ou comissão responsável 
pelo recebimento do material, após o recebimento definitivo do mesmo. 
 
5.3. A critério da Administração e por meio de convocação feita pelo pregoeiro, a empresa 
arrematante deverá receber servidores da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que 
realizarão visita técnica da sede do arrematante e/ou fabricante dos equipamentos, com o 
intuito de subsidiar a verificação da comprovação do atendimento dos requisitos 
relacionados no edital.  
 

5 - DA ACEITABILIDADE PROPOSTA 
 
6.1. A Proposta de Preços final, contendo as especificações técnicas detalhadas, deverá ser 
formulada e anexada obrigatoriamente no sistema eletrônico, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis a contar da convocação feita pelo pregoeiro, com os valores unitário e total de cada 
item e global, atualizados em conformidade com o valor arrematado, contendo os seguintes 
dados: 

 
6.1.1. Constar uma via impressa em papel timbrado da empresa licitante, em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com 
clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, datada, assinada e 
rubricadas todas as folhas pelo representante legal da licitante; 
 
6.1.2. Razão social, n.º do CNPJ, endereço, telefone e endereço eletrônico do 
licitante; 
 
6.1.3. Modalidade e número da licitação; 
 
6.1.4. Prazo de validade da proposta, não inferior a noventa dias, a contar da data de 
assinatura; 

 
6.1.5. Especificação do objeto licitado, conforme edital e anexos; 
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6.1.6. Valor do lance vencedor do lote, em algarismo e por extenso, discriminando o 
preço unitário dos itens que o compõe, conforme modelo de proposta padronizada - 
Anexo II do edital;  
 
6.1.7. Declaração expressa de que nos preços propostos estão incluídas todas as 
despesas, fretes até o destino, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes 
sobre o objeto deste Pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título; 
 
6.1.8. Preço unitário e total em algarismo, expresso em moeda corrente nacional, 
com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula. 

 
6.1.8.1. Quando a divisão do preço total pela quantidade licitada resultar em 
valor com mais de 2 (duas) casas decimais, o preço unitário deverá ser 
adequado conforme subitem acima. O valor total obtido após a adequação 
deverá ser igual ou inferior ao valor arrematado. 

 
6.1.9. Oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição 
que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

 
6.2. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições nelas contidas, assumindo o proponente o compromisso de fornecer todos os 
materiais em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, 
promovendo, quando requerido, sua substituição. 
 
6.3. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou 
incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 
considerados pleitos de acréscimos. 
 
7 -  DA EXIGÊNCIA PARA HABILITAÇÃO 
 
7.1. Qualificação Econômico-Financeira 
 

7.1.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor 
da sede do licitante, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa 
física. 
 

8. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
8.1. DAS OBRIGAÇÕES DA  CONTRATADA 
 
Constituem obrigações da parte CONTRATADA, além das demais expressamente previstas 
neste instrumento e de outras decorrentes da natureza do ajuste: 

 
a) Atender, no prazo máximo 48 (quarenta e oito) horas, a convocação para retirada da(s) 

Nota(s) de Empenho; 
 
b) Cumprir rigorosamente os prazos pactuados; 
 
c) Entregar o material de acordo com as especificações constantes do Anexo I do edital; 
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d)  Entregar amostras dos produtos objeto da licitação, quando solicitado; 
 
e) Providenciar a imediata correção das irregularidades apontadas pelo contratante, 

quanto ao fornecimento; 
 
f) Garantir a boa qualidade dos materiais entregues; 
 
g) Providenciar, independentemente de ser ou não o fabricante, a correção ou a 

substituição dos materiais que apresentarem defeitos ou divergências com as 
especificações fornecidas; 

 
h) Entregar o material novo, sem utilização anterior, embalados adequadamente, de 

forma que os proteja contra avarias e garanta a completa segurança durante o 
transporte. 

 

i) Responsabilizar-se por todas as despesas e encargos decorrentes do contrato, aí 
compreendidos os tributos, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e frete de 
produtos até o destino; 

 
j) Ressarcir qualquer dano ou prejuízo causado à CONTRATANTE e/ou a terceiros, 

provocados por ação ou omissão, ineficiência ou irregularidade cometidas por seus 
empregados, convenentes ou prepostos envolvidos na execução do Contrato; 

 
k) Aceitar a fiscalização da CONTRATANTE, sem restrições, no que diz respeito ao fiel 

cumprimento das condições e cláusulas pactuadas no presente instrumento; 
 
l) A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do Contrato, conforme previsto nos parágrafos 1º e 2º do art. 65 da Lei nº 
8.666/93; 

 
m) Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação, em cumprimento ao disposto no Inciso XIII do art. 55 da Lei 
Federal nº 8.666/93;  

 

n) Providenciar seu cadastramento junto ao SUCAF, caso ainda não se encontre cadastrado, 
ou, se cadastrado, manter a documentação atualizada. 
 

8.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
a) Acompanhar, fiscalizar e conferir o objeto contratual;  
 
b) Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA;  
 
c) Pagar no vencimento as faturas apresentadas pela Contratada, observadas as 

condições de pagamento previstas; 
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d) Fazer cumprir o disposto no edital, podendo aplicar as penalidades previstas em Lei 
pelo não cumprimento das obrigações contratuais ou execução insatisfatória do objeto 
contratado.  

 
9. DAS AMOSTRAS 
 
9.1. Para fins de verificação da adequabilidade do(s) produto(s) em face das exigências 
editalícias, poderá ser solicitado pelo Pregoeiro a entrega pelo arrematante de amostra de 
cada item que compõe cada lote.          
 

9.1.1. As amostras deverão ser entregues em até 5 (cinco) dias úteis contados da 
convocação pelo pregoeiro, sendo que a não apresentação implicará na 
desclassificação da proposta.  
 

9.1.1.1. O prazo estipulado no subitem anterior poderá ser prorrogado, 
quando solicitado durante seu transcurso, desde que haja motivo 
justificado, devidamente aceito pela Administração. 
 
9.1.1.2. A(s) amostra(s) deverá(ão) ser etiquetadas contendo identificação 
da empresa licitante, número do pregão, código do item e número do lote.  

 
9.1.2. As amostras deverão ser entregues na sede da Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer (Av. Getúlio Vargas, nº 1245, 6º andar, Bairro Savassi, Belo Horizonte/MG), aos 
cuidados da Gerência de Logística (GLOGI-ES), no horário de 09h às 17h. 
 
9.1.3 As amostras deverão ser entregues em embalagem original ou na qual será(ão) 
entregue(s) o(s) produto(s) (contendo as informações gerais do mesmo). 
 
9.1.4. Será desclassificada a proposta cujas amostras estejam em desacordo com as 
exigências do Edital e da legislação aplicável. 
 
9.1.5. Só será julgada vencedora a proposta do arrematante que tiver todas as amostras 
(solicitadas) dos itens que compõem o lote devidamente aprovadas. 

 
9.1.5.1. No Item 1 do lote I serão analisados, além do laudo laboratorial, os itens 
abaixo especificados:  

 
a) composição da camada externa: 100% PU (poliuretano); 
b) composição da câmara de ar: butil; 
c) peso da bola: 410 a 450 gramas (categoria adulto).   
d) Circunferência entre 68 E 70 CM                                                                                                               
e) Aprovação das federações.  

 
9.1.5.2. Todos os outros itens cujas amostras  forem solicitadas pelo pregoeiro serão 
avaliados conforme a especificação do edital e anexos.   
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9.16. As amostras serão exigidas apenas do licitante classificado provisoriamente em 
primeira lugar. 
 
9.1.7. As amostras da empresa vencedora serão retidas pela Administração e poderão ser 
encaminhadas às unidades recebedoras do(s) produto(s) para confronto e controle de 
qualidade nos atos de entrega. 
 
9.1.8. O(s) preço(s) registrado(s) terá(ão) como base o(s) produto(s) e a(s) marca(s) 
apresentada(s) para análise da(s) amostra(s), que deverá(ão) prevalecer até o final do 
fornecimento, salvo hipóteses previstas no edital. 
 
9.2. As amostras serão analisadas pela equipe técnica da Diretoria solicitante, em  datas a 
serem divulgadas através do sistema  com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 
horas.  
 
10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
10.1. Verificada a prática de ato ilícito (assim considerada a conduta que infringe 
dispositivos legais e/ou regras previstas no cadastramento junto ao SUCAF, atos 
convocatórios de licitação, no contrato ou instrumento que o substitui), ficará o Licitante 
e/ou o Adjudicatário/Contratado sujeita às seguintes penalidades: 
        

10.1.1. advertência. 
 

10.1.2. multas nos seguintes percentuais: 
 

a) multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de 
atraso, na entrega dos produtos, até o limite de 9,9%, correspondente a até 
30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte 
inadimplente, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos 
impostos destacados no documento fiscal. 

b) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da 
adjudicação da licitação em caso de recusa do infrator em aceitar ou retirar 
a Nota de Empenho. 

c) multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a licitação na 
hipótese de o infrator retardar o procedimento de contratação ou 
descumprir preceito normativo ou as obrigações assumidas. 

d) multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação 
quando houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das 
obrigações assumidas, nos termos do art. 7º, IV, do Decreto Municipal nº 
15.113/13. 

e) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da adjudicação da 
licitação ou da contratação direta na hipótese de o infrator entregar o 
objeto contratual em desacordo com as especificações, condições e 
qualidade contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que 
o tornem impróprio para o fim a que se destina. 
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f) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de 
Empenho quando o infrator der causa à rescisão do contrato.  

g) multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator 
ensejar a rescisão do contrato e sua conduta implicar em gastos à 
Administração Pública superiores aos contratados. 

 
10.1.3. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, 
conforme disposto n art. 87, III, da Lei nº 8.666/93 e art. 11 do Decreto Municipal nº 
15.113/13. 
 
10.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante o Município de Belo Horizonte, nos termos do art. 
87, IV da Lei 8.666/93 e art. 15 do Decreto Municipal nº 15.113/13. 

 
10.1.5. Impedimento de licitar e contratar, com o consequente descredenciamento do 
SUCAF – Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Horizonte, 
nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02. 

 
10.2. As penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou 
separadamente, de forma fundamentada, e não eximem o contratado da plena execução do 
objeto contratual. 
 
10.3. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos caracterizará inexecução 
total do contrato e ocasionará sua rescisão, salvo razões de interesse público devidamente 
explicitadas no ato da autoridade competente pela contratação. 
 
10.4. É competente para aplicar as sanções de advertência e multa o Diretor de 
Planejamento, Gestão e Finanças da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 
 
10.5. A aplicação das penalidades de suspensão temporária e de impedimento de licitar e 
contratar são de competência do Secretário Municipal Adjunto de Esportes e Lazer. 
 
10.6. A aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública é de competência do Secretário Municipal de Esporte e Lazer. 
 
10.7. Na aplicação das penalidades previstas nos itens 10.1.1 a 10.1.3 e 10.1.5, será 
facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar 
da juntada do aviso de recebimento ou protocolo da notificação aos autos. 
 
10.8. Na aplicação da penalidade prevista no item 10.1.4, será facultada a defesa prévia da 
contratada no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da juntada do 
aviso de recebimento ou protocolo da notificação aos autos. 
 
10.9. As penalidades previstas nesta Cláusula serão aplicadas conforme os procedimentos 
previstos no Decreto Municipal nº 15.113, de 08 de janeiro de 2013. 
 
10.10. O desempenho insatisfatório da Contratada será anotado em sua ficha cadastral, nos 
termos do artigo 24, do Decreto Municipal 11.245/03. 
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11 -  DAS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO/PAGAMENTO 

 
11.1. Para a realização do pagamento, deverão ser completamente atendidas as 
exigências definidas no edital e seus anexos e na Lei nº 8.666/93, devendo ainda a 
contratada manter as condições de regularidade demonstradas para habilitação junto ao 
SUCAF. 

 
11.2. Os documentos fiscais deverão ser emitidos em nome do Município de Belo 
Horizonte, CNPJ 18.715.383/0001-40, Inscrição Estadual isenta, Inscrição Municipal 
183.184/0001-1, endereço: Av. Afonso Pena, 1212, Centro, CEP 30.130-003, Belo 
Horizonte/MG. 
 
11.3. Os documentos fiscais deverão ser atestados pelo servidor/comissão responsável 
pelo o recebimento definitivo do material. 
 
11.4. O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias, pela Diretoria de Planejamento, 
Gestão e Finanças da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, contado do adimplemento 
da entrega. 
 
 
11.5. Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar o material fornecido, o 
número do processo, a modalidade, o número da licitação, lote, item e as informações 
bancárias para fins de pagamento. 
 
11.6.  A Contratada deverá emitir a nota fiscal/fatura conforme legislação vigente. 
 
11.7. Na decorrência de necessidade de providências complementares e/ou 
irregularidades na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o decurso do prazo de pagamento será 
interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data de sua reapresentação 
devidamente regularizada, caso em que não será devida atualização financeira. 
 
12 – DISPOSIÇÕES FINAIS  

 
12.1. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do procedimento os interessados 
que estejam constituídos sob a forma de consórcio 
 

12.1.1. A vedação à participação de interessadas que se apresentem constituídas 
sob a forma de consórcio se justifica na medida em que as aquisições de materiais 
esportivos é perfeitamente pertinente e compatível para a participação de empresas 
atuantes do ramo licitado, e 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. A ausência de consórcio não trará prejuízos à 
competitividade do certame, visto que, em regra, a formação de consórcios é 
admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade ou de 
relevante vulto, o que não é o caso em questão. Neste caso, a restrição visa afastar a 
restrição à competição, na medida que a reunião de empresas que, individualmente, 
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poderiam fornecer os produtos, reduziria o número de licitantes e poderia, 
eventualmente, proporcionar a formação de conluios/carteis para manipular os 
preços nas licitações. 

 
 
 
DIRETORIAS  REQUISITANTES: 
 
Diretoria De Planej. Monitoramento e Avaliação 

Diretoria de Lazer e Qualidade de Vida 

Diretoria de Formação Esportiva 

Diretoria de Eventos Esportivos e de Lazer  
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2017 
Processo nº nº 04-001.596/17-10 

 

 

LOTE I - Bola de futebol, voleibol e handbol. 
 
 
ÍTEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

1 

Bola para futebol de campo, oficial, categoria 
adulto, termofusão, 14 gomos, confeccionada 
em pu 100%, câmara em butil, miolo 
removível, peso aproximado entre 410 e 450 
gramas, circunferência entre 68 e 70 cm.                                                          
Com laudo laboratorial solicitado para 
comprovar que o item se encontra em 
conformidade com o exigido (material, peso 
e circunferência), sendo: 
"Relatório de análise física e química, 
realizado por laboratório de instituições de 
terceira parte, atestando: 
a) composição da camada externa: 100% PU 
(poliuretano); 
b) composição da câmara de ar: butil; 
c) peso da bola: 410 a 450 gramas (categoria 
adulto).                                                                          
d) Circunferência entre 68 E 70 CM                                                                                                               
e) Aprovada por federações.  
f)bola conter a logomarca do evento. 
G)enviar modelo para aprovação 
 
Evento: Copa Centenário 

UN 300 

  

2 

Bola em poliuretano (pu), para futebol de 
salão, sem costura, infantil, aprovada pela 
CBFS. 
 
Programa Superar  

UN 15 

  

3 

Bola em poliuretano (pu), para futebol de 
salão, sem costura, tamanho e peso oficiais, 
miolo removível, adulto, aprovada pela 
CBFS. 
 
Programa Superar 

UN 20 

  

4 

Bola para volei, oficial, categoria adulto, 6.0,  
confeccionada em microfibra de pu 
(poliuretano) macio, com gomos termo-
fundidos, com peso entre 260 e 280 gramas 
e diâmetro entre 65 e 67 cm, câmara com 
frisos em alto relevo, válvula com miolo 

UN 8 
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removível e lubrificado, aprovada pela FIVB 
ou CBV. 
 
Programa Superar 

5 

Bola em poliuretano (pu), para futebol de 
salão, sem costura, infantil, aprovada pela 
CBFS. 
 
Programa Esporte Esperança 

UN 97 

  

6 

Bola em poliuretano (pu), para futebol de 
salão, sem costura, tamanho e peso oficiais, 
miolo removível, adulto, aprovada pela 
CBFS. 
 
Programa Esporte Esperança 

UN 80 

  

7 

Bola em poliuretano (pu), para voleibol, sem 
costura, tamanho oficial, mirim/infantil, 
câmara de ar em látex, válvula com miolo 
removível, peso entre 220 a 240 gramas, 
aprovada pela FEDERAÇÃO e/ou CBV. 
 
Programa Esporte Esperança 

UN 24 

  

8 

Bola para volei, oficial, categoria adulto, 6.0, 
confeccionada em microfibra de pu 
(poliuretano) macio, com gomos termo-
fundidos, com peso entre 260 e 280 gramas 
e diâmetro entre 65 e 67 cm, câmara com 
frisos em alto relevo, válvula com miolo 
removível e lubrificado, aprovada pela FIVB 
ou CBV. 
 
Programa Esporte Esperança 

UN 24 

  

9 

Bola para handball, oficial, categoria adulta, 
feminina, costurada, confeccionada em pu, 
câmara em butil, miolo removível e 
lubrificado, com peso entre 325 e 400 
gramas e circunferência entre 54 e 56 cm, 
aprovada FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE 
HANDBALL e/ou pela CBHB e/ou pela 
FEDERAÇÃO ESTADUAL. 
 
Programa Esporte Esperança 

UN 18 

  

 
LOTE II - Material esportivo. 
 
ÍTEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

1 

Rede para futebol de campo, em fio duplo 
de nylon, tipo caixote, tamanho oficial. 
 
Evento: Copa Centenário 

PAR 30 
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2 

Halter tipo bola, em ferro fundido, 
emborrachado, colorido, peso 02 kg. 
 
Programa Caminhar 

UN 40 

  

3 

Peso halteres tipo bola, de ferro fundido, 
acabamento emborrachado, com 1,000 kg. 
 
Programa Vida Ativa 

UN 400 

  

4 

Bastão para ginástica, em madeira lisa, 
envernizada, ponteiras de borracha nas 
extremidades, dimensões aproximadas: 
0,05 metro de diâmetro x 1,00 metro de 
comprimento. 
 
Programa Vida Ativa 

UN 300 

  

5 

Escada de agilidade, composta por tiras de 
nylon e corpo de plástico, estrutura 
dobrável, com mínimo de 8 degraus, com 
dimensões aproximadas de 17 x 9 x 4,5 cm 
(variação aceitável de até 5 %). 
 
Programa Vida Ativa 

UN 20 

  

6 

Elástico para ginástica, multifuncional, kit 
03 tipos diferentes, revestidos em nylon, 
02 alças de pegada em cada elástico. 

 
Programa Vida Ativa 

Un. 100 

  

7 

Bola medicinal, tipo medicinebol, em couro, 
com 01 kg 

 
Programa Vida Ativa 

Un. 20 

  

8 

Bola medicinal, tipo medicinebol, 
emborrachada, sem área de pegada, miolo 
removível, com 02 kg. 

 
Programa Vida Ativa 

Un. 20 

  

9 

Bomba para encher bola, em plástico 
reforçado, com mangueira extensora, com 
05 agulha, punho anatômico em forma de 
T. 

 
Programa Vida Ativa 

Un. 50 

  

10 

Bola para tênis de mesa, oficial, 
confeccionada em acetato de celuloide, cor 
laranja, diâmetro 40 mm, peso 2,7 g. 

 
Programa Superar 

Un. 100 

  

11 

Bola para softball, em couro, diâmetro 
aproximado 6,5 cm, peso 250 gramas. 

 
Programa Superar 

Un. 2 
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12 

 Bolas para jogo de bocha adaptado 
(paraolímpico), em pu, costuradas à mão, 
com enchimento em granulado plástico, 
não tóxico, peso de 275 g, podendo variar 
em até 12 g, tamanho: 27 cm de 
circunferência, podendo variar em 8 mm, 
aprovado pelo CPISRA. Destinados a atletas 
de nível avançado. Jogo composto por 6 
bolas azuis, 6 vermelhas e 1 branca, com 
consistência média, acondicionado em 
maleta. 

 
Programa Superar 

Un. 4 

  

13 

Bico para bomba de encher bola, ponteira 
de metal, acabamento em borracha. 

 
Programa Superar 

Un. 20 

  

14 

Prato esportivo demarcatório, para 
treinamento de fundamentos, em plástico 
injetado, cor laranja, diâmetro 19,5 cm 
aproximadamente. 

 
Programa Superar 

Un. 50 

  

15 

Rede para futebol de salão, em fio duplo de 
nylon tipo 02, tamanho oficial. 

 
Programa Superar 

PAR 4 

  

16 

Bomba para encher bola, em plástico 
reforçado, com mangueira extensora, com 
05 agulha, punho anatômico em forma de 
T. 

 
Programa Superar 

Un. 2 

  

17 

Placar de mesa, em pvc, articulado, 
marcação de até 07 sets e 31 pontos, 
dimensões aproximadas: 38 x 21 cm. 

 
Programa Superar 

Un. 2 

  

18 

Faixa elástica, para exercícios físicos, em 
látex, cor verde, resistência forte, 15 cm de 
largura . 

Obs.: A faixa deverá vir cortadas em três 
pedaços com 1,5 metro cada. 

 
Programa Superar 

M 4,5 

  

19 

Faixa elástica, para exercícios físicos, em 
látex, cor vermelha, resistência média, 15 
cm de largura   

Obs.: A faixa deverá vir cortadas em três 
pedaços com 1,5 metro cada. 

 

M 4,5 
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Programa Superar 

20 

Faixa elástica, para exercícios físicos, em 
látex, cor preta, resistência especial forte, 
15 cm de largura. 

Obs.: A faixa deverá vir cortadas em três 
pedaços com 1,5 metro cada. 

 
Programa Superar 

M 4,5 

  

21 

Bola medicinal, tipo medicinebol, em couro, 
com 01 kg 

 
Programa Superar 

Un. 6 

  

22 

Bola medicinal, tipo medicinebol, em couro, 
com 02 kg 

 
Programa Superar 

Un. 6 

  

23 

Bola medicinal, tipo medicinebol, 
emborrachada, sem área de pegada, miolo 
removível, com 03 kg 

 
Programa Superar 

Un. 4 

  

24 

Bola medicinal, tipo medicinebol, 
emborrachada, sem área de pegada, miolo 
removível, com 04 kg 

 
Programa Superar 

Un. 2 

  

25 

Rolo para ginástica, tipo pilates, em e.v.a., 
dimensões aproximadas: 90 cm de 
comprimento x 15 cm de diâmetro 

 
Programa Superar 

Un. 8 

  

26 

Suporte para rede de tênis de mesa, em 
ferro galvanizado, com pintura 
eletrostática, dimensões aproximadas do 
suporte: 15 x 15 cm, prendedor tipo alicate, 
com esticador para rede, acompanha 01 
rede em algodão com reforço nas bordas, 
com dimensões aproximadas de 15 cm de 
altura x 183 cm de comprimento 

 
Programa Superar 

Un. 4 

  

27 

Suporte para anilhas, em tubo de aço, com 
pintura eletrostática, em formato de torre, 
altura 123 cm, base com dimensões 60 x 90 
cm, capacidade para no mínimo 500 kg de 
anilhas 

 
Programa Superar 

Un. 1 
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28 

Suporte para halteres, em tubo de aço, com 
pintura eletrostática, em formato de torre, 
capacidade para 11 pares de halteres 

 
Programa Superar 

Un. 1 

  

29 

Argola para hidroginástica, em pvc flexível, 
que afunde na água, diâmetro 25 cm 

 
Programa Superar 

Un. 12 

  

30 

Tapete flutuador para hidroginástica, em 
eva, dimensões aproximadas: 110 x 180 cm 
x espessura 30 mm 

 
Programa Superar 

Un. 1 

  

31 

Bóia para natação, tipo espaguete, em 
espuma de polietileno tipo ethafoam, 1,60 
m de comprimento aproximadamente, 6 
cm de diâmetro aproximadamente 

 
Programa Superar 

Un. 50 

  

32 

Bico para bomba de encher bola, ponteira 
de metal, acabamento em borracha. 

 
Programa Esporte Esperança 

Un. 43 

  

33 

Bomba para encher bola, em metal, cabo de 
madeira, bico de rosca, com anel, em 
borracha, para vedação 

 
Programa Esporte Esperança 

Un. 10 

  

34 

Cabo de aço, revestido em plástico, para 
rede de voleibol, 1/8 polegada, 13 m de 
comprimento 

 
Programa Esporte Esperança 

Un. 10 

  

35 

Rede para vôlei/peteca, fio simples de 
nylon, 4 lonas, tamanho oficial (9,50 x 1,00 
metro) 

 
Programa Esporte Esperança 

Un. 9 

  

36 

Rede para basquetebol, em seda, tamanho 
oficial 

 
Programa Esporte Esperança 

PAR 9 

  

37 

Rede para futebol de salão, em fio duplo de 
nylon tipo 02, tamanho oficial 

 
Programa Esporte Esperança 

PAR 9 

  

 
LOTE III - Bola de borracha e arco de plástico. 
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ÍTEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. VALOR 
UNIT.ÁRIO 

VALOR TOTAL 

1 

Arco de plástico, 70 cm de diâmetro 
aproximadamente, sem emendas 
 
Programa Vida Ativa 

UN 800 

  

2 

Arco para ginástica rítmica, em pvc rígido, 
adulto, oficial, cor branca, 88 cm de 
diâmetro 
 
Programa Vida Ativa 

UN 553 

  

3 
Bola em borracha, com válvula, número 08 
 
Programa Vida Ativa 

UN 1304 

  

4 

Bola para iniciação esportiva, número 08, 
matrizada, confeccionada em borracha, cor 
amarela, câmara com frisos em alto relevo, 
miolo removível e lubrificado, com peso 
entre 110 e 120 gramas e circunferência 
entre 40 e 42 cm 
 
Programa Superar 

UN 10 

  

5 

Bola para iniciação esportiva, número 10, 
matrizada, confeccionada em borracha, cor 
verde, câmara com frisos em alto relevo, 
miolo removível e lubrificado, com peso 
entre 180 e 200 gramas e circunferência 
entre 48 e 50 cm 
 
Programa Superar 

UN 10 

  

6 

Bola para volei, oficial, categoria adulto, 6.0,  
confeccionada em microfibra de pu 
(poliuretano) macio, com gomos termo-
fundidos, com peso entre 260 e 280 gramas 
e diâmetro entre 65 e 67 cm, câmara com 
frisos em alto relevo, válvula com miolo 
removível e lubrificado, aprovada pela 
FIVB ou CBV 

 
Programa Superar 

Un. 8 

  

7 

Arco de plástico, 70 cm de diâmetro 
aproximadamente, sem emendas 

 
Programa Superar 

Un. 40 

  

8 

Bola para iniciação esportiva, número 08, 
matrizada, confeccionada em borracha, cor 
amarela, câmara com frisos em alto relevo, 
miolo removível e lubrificado, com peso 
entre 110 e 120 gramas e circunferência 
entre 40 e 42 cm 

 

Un. 85 
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Programa Esporte Esperança 

9 

Bola para iniciação esportiva, número 10, 
matrizada, confeccionada em borracha, cor 
verde, câmara com frisos em alto relevo, 
miolo removível e lubrificado, com peso 
entre 180 e 200 gramas e circunferência 
entre 48 e 50 cm 

 
Programa Esporte Esperança 

Un. 80 

  

10 

Bola para volei, oficial, categoria adulto, 6.0,  
confeccionada em microfibra de pu 
(poliuretano) macio, com gomos termo-
fundidos, com peso entre 260 e 280 gramas 
e diâmetro entre 65 e 67 cm, câmara com 
frisos em alto relevo, válvula com miolo 
removível e lubrificado, aprovada pela 
FIVB ou CBV 

 
Programa Esporte Esperança 

Un. 70 

  

 
LOTE IV - Cones. 
 
ÍTEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. VALOR 

UNIT.ÁRIO 
VALOR TOTAL 

1 

Cone sinalizador, em pvc flexível de alta 
resistência, altura aproximada 25 cm, cor 
laranja 
 
Programa Vida Ativa 

UN 204 

  

2 

Cone sinalizador, em pvc flexível de alta 
resistência, altura aproximada 25 cm, cor 
laranja 
 
Programa Superar 

UN 35 

  

3 

Cone sinalizador, em pvc flexível de alta 
resistência, altura aproximada 50 cm, cores 
laranja e branco 
 
Programa Superar 

UN 35 

  

4 

Cone sinalizador, em pvc flexível de alta 
resistência, altura aproximada 75 cm, 
laranja e branco 
 
Programa Superar 

UN 20 

  

 
 
VALOR TOTAL: R$X,XX (XXX) 

 
Declaramos que, nos preços propostos, encontram-se incluídos todos os tributos, 

encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus, que porventura possam 



SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

PE 006-2017                                                                                                                                                          

recair sobre o objeto do presente pregão. 
 
Declaramos que a presente proposta tem validade de 90 dias. 

 
 
 

_______________________, _____ de ___________________ de 2017. 
 
 
 

 

 

 

Assinatura do representante legal da empresa 
Nome do representante legal da empresa 

CPF 
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ANEXO III - DECLARAÇÃO DE SER BENEFICIÁRIO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/2006  

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2017 
Processo nº 04-001.596/17-10 

 

 
Declaramos, sob as penas da lei, que [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO LICITANTE] é 
beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, na condição de _____________ (EPP – 
Empresa de Pequeno Porte /ME – Micro empresa ou Cooperativa – Lei nº 11.488/2007), 
considerando os valores da receita bruta e o atendimento aos requisitos previstos na Lei 
supracitada.  
 
Atestamos para os devidos fins que a licitante não se encontra enquadrada em nenhuma 
das hipóteses que veda a concessão do tratamento jurídico diferenciado previstas nos 
incisos I a X do § 4º do art. 3º da Lei nº 123/2006:  
 

a) de cujo capital participe outra pessoa jurídica;  

b) que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede 

no exterior;  

c) de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de 

outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei 

Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II 

do caput deste artigo; 

d) cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra 

empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global 

ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; 

e) cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins 

lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do 

caput deste artigo;  

f) constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 

g) que participe do capital de outra pessoa jurídica;  

h) que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de 

caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito 

imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de 

empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de 

previdência complementar;  

i) resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de 

pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;  

j) constituída sob a forma de sociedade por ações. 
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Possuímos ciência da nossa obrigação de comunicar ao Município de Belo Horizonte 

quaisquer fatos supervenientes que alterem a situação de nossa empresa. 
 

_______________________, _____ de ___________________ de 2017. 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal da empresa 

Nome do representante legal da empresa 
CPF 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2017 

Processo nº 04-001.596/17-10 
 

[IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DO LICITANTE], como representante 
devidamente constituído de [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO LICITANTE] (doravante 
denominado [Licitante]), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código 
Penal Brasileiro, que: 
 
(a) a proposta foi elaborada de maneira independente e que seu conteúdo não foi, no todo 

ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer 
meio ou por qualquer pessoa; 

 
(b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada a, discutido com ou recebido de 

qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer 
meio ou por qualquer pessoa; 

 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, quanto a 
participar ou não da referida licitação; 

 
(d) que o conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do 
presente certame, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

 
(e) que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Município antes da 
abertura oficial das propostas; e 

 
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 
 
 

___________,  ____ de ________________ de 2017. 
 

 
 
 
 

Assinatura do representante legal da empresa 

Nome do representante legal da empresa 
CPF 
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS 

 
 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2017 

Processo nº 04-001.596/17-10 
 
 
 

             (Razão Social do Licitante)_____________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________, 
sediada no    __________(endereço completo)___________, declara sob as penas da Lei, que: 
 
a) até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua participação no presente 

processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
 

b) Não possui em seu quadro de funcionários menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 
conforme inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93. 

 
 

___________, ____ de ________________ de 2017. 
 

 
 
 

Assinatura do representante legal da empresa 

Nome do representante legal da empresa 
CPF 
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GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

PE 006-2017                                                                                                                                                          

 
ANEXO VI - DECLARAÇÃO DO ARTIGO 49-B DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE 
 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2017 

Processo nº 04-001.596/17-10 
 

Declaro, para os devidos fins, que os trabalhadores da (Razão Social do 
Licitante)_____________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________, sediada no 
__________(endereço completo)___________, envolvidos na execução do objeto da licitação 
mencionada acima não incorrem nas proibições previstas no artigo 49-B da Lei Orgânica do 
Município de Belo Horizonte, in verbis:  
 

Art. 49-B (acrescentado pela Emenda à Lei Orgânica nº 23, de 
14/09/2011, art. 2º) - Não poderão prestar serviço a órgãos e 
entidades do Município os trabalhadores das empresas contratadas 
declarados inelegíveis em resultado de decisão transitada em julgado 
ou proferida por órgão colegiado relativa a, pelo menos, uma das 
seguintes situações:  
 
I - representação contra sua pessoa julgada procedente pela Justiça 
Eleitoral em processo de abuso do poder econômico ou político;  
 
II - condenação por crimes contra a economia popular, a fé pública, a 
administração pública ou o patrimônio público.  
 
Parágrafo único - Ficam as empresas a que se refere o caput deste 
artigo obrigadas a apresentar ao contratante, antes do início da 
execução do contrato, declaração de que os trabalhadores que 
prestarão serviço ao Município não incorrem nas proibições de que 
trata este artigo. (NR)  

 

 

___________, __ de ________________ de 2017. 

 

 

 

Assinatura do representante legal da empresa 

Nome do representante legal da empresa 
CPF 

 
 

 


