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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.070/2022

DATA DA ABERTURA: 06/05/2022
HORÁRIO: 10h00
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Portal de Compras do Governo Federal –
https://www.gov.br/compras/pt-br/
UASG DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS: 985915

O MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS, através de seu Pregoeiro, nomeado pela da
Portaria G.P. nº 75, de 21 de janeiro de 2022 e suas alterações, de conformidade
com os processo administrativo 1.070/2022, comunica aos interessados que irá
realizar PREGÃO ELETRÔNICO DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE PARA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, com
observância nos Decretos Municipais nº 3.674 de 18 de maio de 2009, e 5.334 de 15
de julho de 2020, ao Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, com
observância da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e as disposições
contidas na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas
posteriores modificações, assim como a Lei Complementar Municipal nº 267/2019 e
suas alterações, e demais normas complementares e disposições deste instrumento.

1.

DO OBJETO:
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE,
solicitado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos, através do Convênio 46.932/2021 – Plataforma Mais Brasil.
1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, observadas
as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações
do objeto.
1.3. Havendo divergência entre a especificação dos itens cadastrados no
ComprasNet e no Termo de Referência (ANEXO I) do Edital,
PREVALECERÁ, imprescindivelmente, a especificação contida no
Termo de Referência.
Geovânia Ramos Maia
Secretária Municipal de Esportes
Mat. 1.05380-1
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2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
2.1. As despesas decorrentes de futuras contratações correrão à conta das
seguintes Dotação Orçamentária:
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer:
02.010.27.812.0001.2057

4.4.90.52.00.00

1

CONTA:565

3. DO CREDENCIAMENTO:
3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão,
em sua forma eletrônica.
3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo
Federal,
no
sítio
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/sicaf, por meio de
certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira
– ICP - Brasil.
3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade
do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade
técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas
e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes
de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis
pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à
alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem
desatualizados.
3.5.1.

A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO:
4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com
Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de
Geovânia Ramos Maia
Secretária Municipal de Esportes
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Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3,
de 2018.
4.1.1.

Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao
sistema.

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas
de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo
34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural
pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, bem como o
Empresário Individual e o EIRELI, nos limites previstos da Lei
Complementar nº 123, de 2006, desde que se declarem no campo
adequado do sistema de pregão eletrônico estarem enquadrados na
condição de pequenos negócios previstos na Lei Complementar nº 123, de
2006.
4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.3.1.

Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos
administrativos, na forma da legislação vigente.

4.3.2.

Que não atendam às condições deste edital e seu(s) anexo(s).

4.3.3.

Estrangeiros que não tenham representação legal no brasil com
poderes expressos para receber citação e responder
administrativa ou judicialmente.

4.3.4.

Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da lei nº
8.666, de 1993.

4.3.5.

Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou
em processo de dissolução ou liquidação.
4.3.5.1.

4.3.6.

Não será causa de inabilitação do licitante a anotação
de distribuição de processo de recuperação judicial ou
pedido de homologação extrajudicial, caso haja
comprovação de que o plano já tenha sido
aprovado/homologado pelo juízo competente quando
da entrega da documentação de habilitação.

Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, visto
que tal conduta não limitará a competitividade, pois o objeto do
presente procedimento licitatório se trata de atividade com ampla
competitividade de mercado, existindo diversas empresas do
ramo que conseguem fornecer o objeto pretendido pela
Geovânia Ramos Maia
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Secretaria Municipal de Esporte e Lazer neste certame, sem a
necessidade de se constituírem em consórcios.
4.3.7.

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP,
atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

4.3.8.

Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a
contratação de pessoa jurídica na qual haja administrador ou
sócio com poder de direção, familiar de:

4.3.9.

4.3.8.1.

detentor de cargo em comissão ou função de
confiança que atue na área responsável pela demanda
ou contratação; ou

4.3.8.2.

de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do
órgão contratante.

Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o
cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral,
por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula
Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de
maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de
junho de 2010).

4.3.10. Não será permitida a participação de mais de uma empresa sob o
controle acionário de um mesmo grupo de pessoas físicas ou
jurídicas para o mesmo item.
4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou
“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes
declarações:
4.4.1.

Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
4.4.1.1.

4.4.2.

Quando houver itens exclusivos para participação de
microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalação
do
campo
“não”
impedirá
o
prosseguimento no certame.

Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital
e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação e que a proposta apresentada está em
conformidade com as exigências editalícias.
Geovânia Ramos Maia
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4.4.3.

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

4.4.4.

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

4.4.5.

Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos
da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de
2009.

4.4.6.

Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados
executando trabalho degradante ou forçado, observando o
disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da
Constituição Federal.

4.4.7.

Que os serviços são prestados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991.

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5.

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO:
5.1. Os licitantes deverão encaminhar, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no presente
Edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e
horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a fase de recebimento de propostas.
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação
que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de
acesso aos dados constantes dos sistemas.
Geovânia Ramos Maia
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5.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras
suas propostas e lances.
5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no
sistema.
5.7. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei
Complementar nº 123, de 2006.
5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e
para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:
6.1.1.

Valor unitário e total do item, em moeda nacional (Real), com no
máximo duas casas decimais.

6.1.2.

Descrição detalhada do objeto, contendo as informações contidas
de acordo com especificação do Termo de Referência, conforme
Anexo I deste Edital.

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.
6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer pretexto, salvo por
autorização do Pregoeiro.
Geovânia Ramos Maia
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6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a
contar da data de sua apresentação.
6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas
de regência de contratações públicas federais, quando participarem de
licitações públicas.
6.6.1.

7.

O descumprimento das regras supramencionadas pela
Administração por parte dos contratados pode ensejar a
fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido
processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de
prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis
e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário,
caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço
na execução do contrato.

DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
7.2. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações
técnicas exigidas no Termo de Referência.
7.2.1.

Também será desclassificada a proposta cadastrada no sistema
que identifique o licitante.

7.2.2.

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

7.2.3.

A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de
aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
Geovânia Ramos Maia
Secretária Municipal de Esportes
Mat. 1.05380-1

8

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Suprimentos e Licitação
www.licitacao.teresopolis.rj.gov.br.

PMT-RJ
PROCESSO Nº 1.070/2022
RUBRICA:

FLS:

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
pregoeiro e os licitantes.
7.4.1. Quando demandado pelo chat, o licitante terá o prazo de 10 (dez)
minutos para responder as solicitações realizadas pelo Pregoeiro.
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
7.5.1.

O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado
e registrado pelo sistema.
7.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances
públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
7.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze)
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento
iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até 10
(dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.
7.10. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços
até 10% (dez por cento) superior àquela possam ofertar um lance final e
fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento
deste prazo.
7.10.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas
neste item, poderão os autores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 3
(três), oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos,
o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.11. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances 10% (dez por cento) superior àquela colocada em
primeiro lugar.
7.11.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma
estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa
fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de 3 (três),
Geovânia Ramos Maia
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na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e
fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
7.12. Poderá o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na
etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.
7.13. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser
inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser
inferior a 3 (três) segundos, sob pena de serem automaticamente
descartados pelo sistema os respectivos lances.
7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com o subitem
anterior deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência
ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em
campo próprio do sistema.
7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do
licitante.
7.17. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva
do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes
para a recepção dos lances.
7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada
somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato
pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para
divulgação.
7.19. O Critério de julgamento adotado será o de menor preço por lote,
conforme definido neste Edital e seus anexos.
7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o
último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.
7.21. Só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de lances.
Lances equivalentes não serão considerados iguais, uma vez que a ordem
Geovânia Ramos Maia
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de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação.
7.22. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será
efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da
entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se
o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto nº 8.538, de 2015 e Lei Complementar Municipal n 267, de
25/11/2019.
7.23. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da
melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a
primeira colocada.
7.24. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados
pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
7.25. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as
demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.
7.26. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos
nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
7.27. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens fornecidos:
7.27.1. Por empresas brasileiras.
7.27.2. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento
de tecnologia no país.
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7.27.3. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da previdência social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.
7.28. Persistindo o empate entre propostas ou lances, será aplicado o sorteio
como critério de desempate.
7.29. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante para que
seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
7.30. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
7.30.1. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no
prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último
lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for
o caso, dos documentos complementares, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
7.30.2. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a
proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante
para que seja obtido preço melhor.
7.31. Após a negociação do preço, o pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.

8. DAS AMOSTRAS
8.1. Não serão exigidas amostras.

9.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à
compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do
art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
9.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao
preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
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Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis
com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando
se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.

9.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir
a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as
provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
9.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a
sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a
ocorrência será registrada em ata.
9.5. O pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
9.5.1.

É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de
findo o prazo.

9.5.2.

Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo pregoeiro,
destacam-se os que contenham as características do material
ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência,
além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos,
folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se
for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem
prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de
não aceitação da proposta.

9.6. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas
de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o
pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei
Geovânia Ramos Maia
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Complementar Federal nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.
9.7. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

10. DA HABILITAÇÃO:
10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o pregoeiro
verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:
10.1.1. SICAF – Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores.
10.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS,
mantido
pela
Controladoria-Geral
da
União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis).
10.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade mantido pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.1.4. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por
Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de
Contas da União – TCU.
10.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática
de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica
da qual seja sócio majoritário.
10.1.5.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a
existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o
gestor diligenciará para verificar se houve fraude por
Geovânia Ramos Maia
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parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas Indiretas.
10.1.5.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos
vínculos societários, linhas de fornecimento similares,
dentre outros.
10.1.5.3. O licitante será convocado para
previamente à sua desclassificação.
10.1.5.4.

manifestação

Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá
haver a substituição das consultas das alíneas 10.1.2,
10.1.3 e 10.1.4 acima pela Consulta Consolidada de
Pessoa
Jurídica
do
TCU
https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/

10.1.6. Constatada a existência de sanção, o pregoeiro reputará o
licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
10.1.7. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da
Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
10.2. Não ocorrendo inabilitação, o pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à
regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação
técnica, conforme o disposto nos arts.10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 da
Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
10.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do
sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento
no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas;
10.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações
constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da
abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a
apresentação da proposta, a respectiva documentação
atualizada.
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10.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do
licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais
emissores de certidões feita pelo pregoeiro lograr êxito em
encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do
Decreto 10.024, de 2019.
10.3. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para
fins de habilitação:

10.4. Habilitação jurídica:
10.4.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público
de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede. que comprovem que o ramo de atividade da
empresa é compatível com o objeto da Licitação.
10.4.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI:
Certificado da Condição de Microempreendedor Individual CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br, que
comprovem que o ramo de atividade da empresa é compatível
com o objeto da Licitação.
10.4.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores, que comprovem que o
ramo de atividade da empresa é compatível com o objeto da
Licitação.
10.4.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde
opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no
caso de ser o participante sucursal, filial ou agência, que
comprovem que o ramo de atividade da empresa é compatível
com o objeto da Licitação.
10.4.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicação dos seus administradores,
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que comprovem que o ramo de atividade da empresa é
compatível com o objeto da Licitação.
10.4.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em
vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de
que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971.
10.4.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País: decreto de autorização.
10.4.8. No caso de consórcio autorizado, o ato de oficialização da
atividade
consorciada
com
os
devidos
documentos
comprobatórios da sua diretoria e poderes a eles autorizados.
10.4.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.

10.5. Regularidade fiscal e trabalhista:
10.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou
no Cadastro de Pessoas Físicas (CNPJ), conforme o caso.
10.5.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
10.5.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS).
10.5.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho (CNDT), mediante a apresentação de certidão negativa
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943.
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10.5.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou
municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
10.5.6. Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual do
domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo
exercício contrata ou concorre.
10.5.7. Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Municipal do
domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo
exercício contrata ou concorre.
10.5.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais ou
municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal
condição mediante declaração da Fazenda Municipal do seu
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
10.5.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como
microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição,
sob pena de inabilitação.

10.6. Qualificação econômico-financeira:
10.6.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica em conjunto com a certidão ou declaração
expedida por órgão competente, informando a quantidade e as
competências dos Distribuidores da Comarca da sede da pessoa
jurídica.
10.6.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3
(três) meses da data de apresentação da proposta.
10.6.2.1. O Balanço Patrimonial deverá estar assinado pelo
Representante Legal da licitante e pelo Contador ou
Técnico em Contabilidade, com indicação de seu
número de Registro no CRC.
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10.6.2.2. Para efeito de segurança no procedimento
licitatório, o Balanço Patrimonial a ser apresentado,
deverá estar devidamente registrado na Junta
Comercial do Estado sede da empresa licitante.
10.6.2.3. Poderá ser apresentado, para de autenticação dos
livros contábeis, a Escrituração Digital, através da
apresentação do recibo de entrega e Demonstrações
Financeiras (sendo dispensada a autenticação nas
juntas comerciais conforme o Disposto no Decreto nº
8.683 de 25/06/2016), que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrados há
mais de 03 (três) meses da data da apresentação da
proposta.
10.6.2.4. No caso de fornecimento de bens para pronta
entrega, não será exigido da licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, a
apresentação de balanço patrimonial do último
exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de
2015);
10.6.2.5. No caso de empresa constituída no exercício social
vigente, admite-se a apresentação de balanço
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao
período de existência da sociedade.
10.6.2.6. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de
lei ou contrato social/estatuto social.
10.6.2.7. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos
deverão ser acompanhados da última auditoria
contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da
Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as
penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo
órgão fiscalizador;
10.6.3. A comprovação da situação financeira da empresa será
constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1
(um) resultantes da aplicação das fórmulas, conforme Anexo III.
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10.6.4. A não apresentação ou incorreções nos referidos índices,
inabilitará a empresa caso esta possua resultado inferior ou igual
a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), salvo se
comprovar possuir, considerando os riscos para a Administração,
e a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou
patrimônio líquido mínimo de 2% (dois por cento) do valor
estimado da contratação ou do item pertinente.

10.7. Qualificação técnica:
10.7.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos
com o objeto da licitação, através de um ou mais Atestados de
Capacidade técnica emitido por Pessoa Jurídica Pública ou
Privada.
10.8. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima,
deverão ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de
funcionalidade presente no sistema (upload).
10.8.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do
preenchimento de requisitos mediante apresentação dos
documentos originais não-digitais quando houver dúvida em
relação à integridade do documento digital.
10.8.2. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
10.8.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em
nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que,
pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.
10.8.4. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com
diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.
10.8.5. Serão considerados os prazos de validade expressos nos
documentos.
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10.8.5.1. Para os documentos que não apresentarem esta
informação, será considerado como prazo de validade
o período de 180 (cento e oitenta) dias a partir de sua
emissão, com exceção dos atestados de capacidade
técnica que por Lei é vedada a limitação de tempo.
10.8.5.2. Os certificados/certidões deverão ter prazo de validade
com vencimento até, no mínimo, a data marcada para
a abertura do certame.
10.9. Além dos documentos previstos no item 10.4, 10.5, 10.6 e 10.7, as
empresas DEVERÃO encaminhar os anexos III e V:
Anexo III – Declaração de análise econômico-financeira.
Anexo V – Declaração conjunta de prazo de fornecimento, artigo 88 da
lei orgânica municipal e sobre funcionário inelegível.
10.9.1. As declarações contidas no item supramencionado, quando não
apresentadas pelo licitante em sua documentação, deverão ser
enviadas em até 30 (trinta) minutos quando solicitadas pelo
Pregoeiro.
10.10. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista
não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as
demais exigências do edital.
10.11. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a
existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e
trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá
ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
10.12. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem
anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação,
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será
concedido o mesmo prazo para regularização.
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10.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a continuidade da mesma.
10.14. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.
10.15. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo
em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação
cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às
do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
10.16. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico e deverá:
11.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em
uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas,
devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal.
11.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do
licitante vencedor, para fins de pagamento.
11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual
sanção à Contratada, se for o caso.
11.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais
como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a
Contratada.
11.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º
da Lei nº 8.666/93).
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11.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global,
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os
valores numéricos e os valores expressos por extenso,
prevalecerão estes últimos.
11.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que
induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
11.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali
contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

12. DOS RECURSOS:
12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte,
se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 20 (vinte) minutos, para
que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada,
isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais
motivos, em campo próprio do sistema.
12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade
e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite
ou não o recurso, fundamentadamente.
12.2.1. Nesse momento, o pregoeiro não adentrará no mérito recursal,
mas apenas verificará as condições de admissibilidade do
recurso.
12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção
de recorrer importará a decadência desse direito.
12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então,
o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões, pelo
sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias úteis, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-
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lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa de seus interesses.
12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
12.4. Os autos do processo permanecerão com
interessados, no endereço constante neste Edital.

vista

franqueada

aos

13. DA REABERTURA DA SESSÃO:
13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
13.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de
atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em
que seja anulada a própria sessão pública, situação em que
serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
13.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou
quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não
retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC
nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da
etapa de lances.
13.2. Todos os licitantes remanescentes
acompanhar a sessão reaberta.

deverão

ser

convocados

para

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou
e-mail, ou, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
13.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter
seus dados cadastrais atualizados.
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14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:
14.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por
ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
14.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

15. DA CONTRATAÇÃO:
15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será
firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
15.1.1. O adjudicatário terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a
partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de
Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso
(Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital.
15.1.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão
ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do
instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo
para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 02 (dois)
dias, a contar da data de seu recebimento.
15.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela
Administração.
15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à
empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:
15.3.1. A referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à
relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº
8.666, de 1993.
15.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas
no edital e seus anexos.
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15.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são
aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e
reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e
80 da mesma Lei.
15.4. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF
para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação,
no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder
Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto
no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos
do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao
CADIN.
15.4.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do
instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no
SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus,
antes da contratação.
15.4.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado
deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de
até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades
previstas no edital e anexos.
15.5. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante
durante a vigência do contrato.
15.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de
habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais
cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante,
respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos
requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.

16. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.
16.1. Após a assinatura do contrato e expedição da Ordem de Compra e Empenho,
expedida pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a empresa deverá
entregar o material em até 30 (trinta) dias.
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16.2. O material deste Edital será entregue mediante emissão e expedição, pela
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, do Empenho no qual constará a data de
expedição, local de entrega, quantitativos e prazos.
16.3. Correrão por conta da empresa vencedora todas as despesas com mão de
obra e transporte.
16.4. Os equipamentos deverão ser entregues conforme especificação na Ordem
de Compra e Nota de Empenho emitidos pela Secretaria solicitante.
16.5. Os equipamentos deverão ser fornecidos conforme especificações deste
Edital e Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais.
16.6. Os equipamentos poderão ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes neste Edital e anexos, e na
proposta, devendo ser sanadas no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da
notificação da Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das
penalidades.
16.7. O recebimento será efetivado nos seguintes termos:
16.7.1.
PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação doS
equipamentos ofertados com as especificações constantes no Termo de
Referência- Anexo I, e, sendo o caso, similaridade com as amostras
aprovadas no certame;
16.7.2.
DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e
quantidade dos equipamentos e consequente aceitação pelo Setor
competente.
16.8. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a
responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta
execução do contrato.
16.9. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer reserva-se o direito de não
receber os produtos em desacordo com o previsto neste Edital e Termo de
Referência, podendo aplicar as sanções cabíveis, nos termos da legislação
vigente.

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
17.1. São obrigações da Contratante:
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17.1.1. Receber os equipamentos, conforme local, data e horário
estipulados na Ordem de Compra que estejam em conformidade
com a proposta aceita, de acordo com as especificações contidas
neste Edital e seus anexos;
17.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos
equipamentos recebidos provisoriamente com as especificações
constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e
recebimento definitivo;
17.1.3. Comunicar à contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas
ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja
substituído, reparado ou corrigido;
17.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da
Contratada, através de servidor especialmente designado, ao
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da
entrega do material e de tudo dará ciência à Secretaria;
17.1.5. Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares
e contratuais cabíveis ao contrato e conforme previsto no Edital;
17.1.6. Efetuar o pagamento no prazo previsto.
17.1.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos
assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à
execução do Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.
17.1.8. As demais obrigações estão previstas no Termo de ReferênciaAnexo I.

18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
18.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, e ainda:
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18.1.1. Fornecer os equipamentos conforme especificações e no local de
entrega previsto, acompanhado da respectiva Nota Fiscal, constando
detalhadamente a indicação de marca/fabricante constante na proposta
comercial apresentada.
18.1.2. Responsabilizar-se por todos os prejuízos que por ventura ocasione ao
Município ou a terceiros, em razão da execução do fornecimento
decorrente do objeto.
18.1.3. Comunicar à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, por escrito,
quaisquer condições inadequadas ao fornecimento dos equipamentos
ou a iminência de fatos que possam prejudicar sua perfeita execução.
18.1.4. Comunicar à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, no prazo de 5
(cinco) dias que antecede a data da entrega, os motivos que
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação.
18.1.5. Entregar os equipamentos, acondicionados adequadamente, em
invólucro lacrado, de forma a permitir completa segurança, durante o
transporte, acompanhado de Nota Fiscal, discriminando o quantitativo
do produto, de acordo com as especificações técnicas.
18.1.6. Responsabilizar-se pelas despesas comerciais, taxas, fretes, seguros,
deslocamentos de pessoal e quaisquer outras que incidam ou venham
a incidir na execução do contrato.
18.1.7. Substituir qualquer material que não esteja dentro do padrão de
qualidade, em bom estado de conservação, que apresente defeito ou
não esteja em conformidade com as especificações da nota de
empenho.
18.1.8. Os produtos deverão possuir garantia vinculada a de fabricação.
18.1.9. Demais obrigações estão elencadas no Termo de Referência (Anexo I).
19. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
19.1. A fiscalização e o recebimento definitivo do material objeto deste Edital
serão feitos pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
19.2. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante
para acompanhar e fiscalizar a entrega do material, anotando em registro
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próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o
que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
19.3. No caso do fornecimento apresentar alguma irregularidade, esta será
recusada, cabendo à Contratada saná-la com as mesmas características
exigidas, no prazo determinado pela Secretaria Municipal de Esporte e
Lazer.
19.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.
70 da Lei nº 8.666, de 1993.
19.5. O fiscal nomeado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer anotará em
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à
regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

20. DO PAGAMENTO
20.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias após a
entrega do material, mediante apresentação de documento de cobrança da
contratada, que deverá conter o detalhamento do material, devendo a
contratada apresentar no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de
Teresópolis/RJ, a nota de Empenho, Cópia do Contrato, juntamente com a
documentação exigida nos itens subsequentes.
20.1.1.
A Contratada deverá ainda apresentar, a Nota de Empenho,
Ordem de Compra, Documentação de Regularidade Fiscal com as
Fazendas Federal, Estadual, Municipal, Certificado de Regularidade de
situação relativo aos FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
juntamente com a Nota Fiscal.
20.2. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta
aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da
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Lei nº 8.666, de 1993.
20.2.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do
fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências
previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril
de 2018.
20.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação
da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente
de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
20.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.
20.5. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF
para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
20.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da
contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, a critério da contratante.
20.7. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou
entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução
Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
20.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente,
a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização
da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados
os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus
créditos.
20.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
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20.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a
contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
20.10.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada
inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade,
segurança nacional ou outro de interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela
máxima autoridade da contratante.
20.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável.
20.11.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos
termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a
retenção tributária quanto aos impostos e contribuições
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário
favorecido previsto na referida Lei Complementar.
20.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a
taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)

I = ( 6 / 100 )
I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual =
6%
365
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21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
21.1. Comete infração administrativa, a Contratada que praticar qualquer ato
previsto no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002, notadamente os abaixo descritos:
21.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas
em decorrência da contratação.
21.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto.
21.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato.
21.1.4. Comportar-se de modo inidôneo.
21.1.5. Cometer fraude fiscal.
21.1.6. Deixar de apresentar amostras, quando solicitadas.
21.1.7. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame.
21.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas
nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil
e criminal, às seguintes sanções:
21.2.1. Multa moratória de 0,5% (meio por cento) calculada sobre a parte não
cumprida do contrato, até o limite de 30 (trinta) dias, quando se
configurará a inexecução total ou parcial do ajuste, na dependência da
gravidade do dano, tudo de acordo com a decisão da autoridade
competente.
21.2.2. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecução total do objeto.
21.2.2.1. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no
mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma
proporcional à obrigação inadimplida.
21.2.3. Multa de 0,01%, calculada sobre o valor da proposta apresentada no
certame pelo licitante, caso este não apresente amostras, quando
solicitadas.
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21.2.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total adjudicado pela
recusa em assinar/retirar o contrato.
21.2.5. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União
com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 5
(cinco) anos.
21.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções.
21.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
21.4.1. As notificações decorrentes de procedimentos de punições
administrativas serão feitas através de Carta Registrada, publicação
dos atos no D.O.E do Município, ou pelos e-mails informados pelo
fornecedor no certame e no decorrer da contratação;
21.4.2. Após a instauração do procedimento, a empresa será notificada
através de um dos meios previstos no subitem anterior, para
apresentar sua defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis;
21.4.3. Caso após a defesa prévia da empresa, a administração pública
apresente novas provas ou argumentos, a empresa será notificada
para apresentar suas alegações finais, no prazo de 10 (dez) dias;
21.4.4. Após a decisão, independente da aplicação ou não de sanções, a
empresa será cientificada através de um dos meios previstos no
subitem 21.4.1, sendo certo que terá outros 5 (cinco) dias úteis para
apresentação de recurso à autoridade máxima, que decidirá no prazo
máximo de 30 (trinta) dias.
21.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da
pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
21.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
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21.7. As demais sanções por atos praticados no decorrer da contratação poderão
estar previstas no Termo de Referência (Anexo I).
21.8. O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da
intimação da empresa apenada, sendo possível, a critério da Administração,
o desconto das respectivas importâncias do valor eventualmente devido.
21.9. O não pagamento de multas no prazo previsto ensejará a inscrição do
respectivo valor como dívida ativa, sujeitando-se a DETENTORA ao
processo judicial de execução.

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:
22.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
22.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
licitacao.impugnacao@teresopolis.rj.gov.br, ou por petição dirigida ou
protocolada no Protocolo Geral do Município, Avenida Feliciano Sodré, 675,
Várzea, Teresópolis/RJ.
22.3. Caberá o pregoeiro, auxiliada pelos responsáveis pela elaboração deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois)
dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.
22.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a
realização do certame.
22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão
ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data
designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
22.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02
(dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá
requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e
dos anexos.
22.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.
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22.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida
excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do
processo de licitação.
22.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração.

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo
horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo Pregoeiro.
23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.
23.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras
suas propostas e lances.
23.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
23.6. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos
e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata
e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
23.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
23.8. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não
comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a
finalidade e a segurança da contratação.
23.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável
Geovânia Ramos Maia
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por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do
processo licitatório.
23.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e
vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
23.11. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,
observados os princípios da isonomia e do interesse público.
23.12. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
23.13. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
www.licitacao.teresopolis.rj.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos
no endereço Avenida Feliciano Sodré, 595, 1º andar, Várzea, Teresópolis,
RJ, nos dias úteis, no horário das 12:00 horas às 18:00 horas, mesmo
endereço e período no qual os autos do processo administrativo
permanecerão com vista franqueada aos interessados.
23.14. Todos os requerimentos a serem realizados pelo contratado ou detentor de
atas de registro de preços, decorrentes ou não de contratações posteriores à
assinatura da ata, deverão ser formalizados no setor de protocolo geral da
Prefeitura de Teresópolis, localizado na Avenida Feliciano Sodré, 675, Várzea
– Teresópolis, inclusive os de reequilíbrio, cancelamento e troca de marca.
23.15. O foro da Cidade de Teresópolis, será o único competente para dirimir e
julgar toda e qualquer dúvida relativa ao presente procedimento, com
exclusão de qualquer outro.
23.16.

São integrantes deste Edital:
Anexo I

Termo de Referência.

Anexo II

Modelo de Proposta de Preços.

Anexo III

Modelo análise econômico-financeiro.

Anexo IV

Minuta do contrato.

Anexo V
Modelo de declaração conjunta sobre funcionário
inelegível, prazo de entrega e do Artigo 88 da Lei Orgânica Municipal.
Teresópolis, 19 de abril de 2022.
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:
1.1.

Contratação de empresa especializada para cumprir com o objeto de

“Aquisição de equipamentos para academias ao ar livre no município de
Teresópolis – RJ”. Através da Prefeitura Municipal Teresópolis, com a supervisão
da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
1.2.

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer acompanhará todos os

procedimentos até o final do processo.

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
2.1. A aquisição de bens e serviços tem amparo legal disposto na Lei nº 10.520, de
17 de julho de 2002, especialmente os Decretos nº 10.024, de 20 de setembro de
2019, Decreto 5.334, de 14 de julho de 2020, e Lei 8.666, de 21 de julho de 1993 e
suas alterações posteriores.
3. JUSTIFICATIVA:
3.1. A presente aquisição destina-se a atender pessoas a partir de 12 anos de idade,
que queiram realizar algum tipo de atividade física, sendo que os equipamentos
atenderão de jovens a pessoas da terceira idade, todos os interessados a partir da
idade mencionada acima podem usufruir das academias ao ar livre.
3.2. ACADEMIAS AO AR LIVRE:
Teresópolis,

Município

aproximadamente

186

da
mil

região
habitantes,

serrana
e

fluminense

acompanhamos

tem
um

registrado
crescimento

considerável no decorrer dos anos, muitas pessoas tem migrado para a cidade em
busca de segurança, tranquilidade, e o fato da cidade ser próxima a capital do
Estado do Rio de Janeiro contribui consideravelmente para esta migração. Com
Gustavo Perez38
de Almeida Lopes
Secretário Municipal de Esporte e Lazer
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isso, temos observado a necessidade de expandir as academias ao ar livre, por
observar

grande

adesão

dos

municipeis

as

que

já

se

encontram

em

funcionamento.
A Administração Municipal tem como meta alcançar essas pessoas que tem menos
oportunidade de se inserirem em atividades esportivas. Sendo assim, a presente
proposta visa atender em especial pessoas que queiram começar e/ou continuar
atividades mas sem se prender a ambientes fechados como academias fechadas,
estudios, turmas, e também visa atender àqueles que tem menos poder aquisitivo
mas que queiram começar uma atividade.
Os benefícios da prática de exercícios nas academias abertas (ao ar livre) inúmeros
como: A gratuidade dos exercícios; Promover o bem-estar físico e emocional; Melhorar
a integração social e a comunicação; Fortalecer os músculos e as articulações;
Diminuir o risco de doenças cardíacas e coronariana; Diminuir o colesterol e a pressão
alta; Diminuir o risco de diabetes; Diminuir o estresse, a depressão e a ansiedade e
Melhorar a coordenação motora e o condicionamento físico.
Para os adolescentes também oferece benefícios como: promover a melhoria da
Qualidade de Vida, melhora a sua comunicação, sua expressão corporal,
fortalecimento de suas estruturas visando a fase de crescimento; a partir da prática de
uma Atividade Física regular com o auxílio das Academias ao Ar livre.
A prática de esportes e atividades físicas fazem bem para o corpo e para a mente.
Portanto, é ideal que aconteça desde cedo e com periodicidade; de acordo com uma
matéria apuramos que a prática de atividade física: Reduz o estresse “Um dos
grandes benefícios do esporte e da prática de atividades físicas é a redução do
estresse. Quando você é uma pessoa fisicamente ativa, sua mente afasta os
pensamentos negativos. Isso, porque os exercícios estimulam a produção de endorfina,
que são substâncias que nosso cérebro produz que estão relacionadas ao relaxamento
e bom humor. Além disso, praticar esportes pode ajudar a combater e evitar problemas
psicológicos, como a depressão. Aumenta a autoconfiança: A prática de esportes
também está relacionada à autoconfiança. Isso, porque na medida em que sua força e
resistência aumentam, você se sente melhor. Isso influencia em outras áreas da sua
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vida pessoal ou profissional. Afinal, quando você se sente bem consigo mesmo, você
se sente mais confiante e determinado. Portanto, não é somente na aparência que
você terá ganhos com o esporte. A imagem que tem de si mesmo ficará ainda melhor;
Melhora

a

concentração:

Um

dos

benefícios

do

esporte

para

a

é o aumento da concentração. Por mais que o nosso corpo envelheça com o passar
dos anos, a atividade física ajuda a manter nossas habilidades mentais. Ainda, a
pessoa que pratica esporte está sempre buscando se aperfeiçoar. Por esse motivo, ela
precisa ter foco para alcançar seus objetivos e se concentrar para conseguir melhorar e
alcançá-los. Estimula atividades cognitivas: Cada esporte exige que você tenha
habilidades diferentes. E para desenvolvê-las, será preciso prática. O aprendizado
esportivo estimula sua capacidade cognitiva. Assim, você exercita seus músculos e
suas funções mentais, como o raciocínio rápido, a percepção, o pensamento lógico, os
reflexos e muitos outros. Ajuda a manter o peso ideal: O esporte e a atividade física
também podem te ajudar a alcançar o peso ideal para seu corpo. Além de fortalecer a
musculatura também ajuda a queimar calorias. Entretanto, é importante entender que a
alimentação também é muito importante para conseguir alcançar o peso que você
almeja. Uma alimentação saudável e balanceada, junto com a prática esportiva, te
ajudará a ficar satisfeito com a balança e reduzir a probabilidade do surgimento de
doenças como hipertensão, diabetes e colesterol alto. Aumenta o condicionamento
físico e a resistência: Por fim, o esporte te ajudará a aumentar seu condicionamento
físico e sua resistência, incluindo sua imunidade. Com músculos fortes, você
conseguirá se movimentar melhor e terá menos cansaço. Além disso, você terá mais
fôlego e seu coração conseguirá bombear mais sangue, o que pode evitar o surgimento
de doenças cardíacas.1
Com toda a informação exposta fica claro a importância da prática de exercício físico
para a obtenção e melhora da qualidade de vida. E, engana-se quem pensa que o
exercício físico deve ser praticado apenas dentro da academia. A prática de atividades
pode ser feita em qualquer lugar, no trabalho, em casa, praia, na praça, em parques,
na praia ou em qualquer outro lugar. O exercício físico praticado ao ar livre além de
1

https://www7.fiemg.com.br/noticias/detalhe/6-beneficios-do-esporte-para-a-saude
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evitar uma vida sedentária, também contribui para que o praticante faça novas
amizades, melhore o seu humor, aumente autoestima, é mais prazeroso e diminui
aquela sensação de obrigação.

4. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:
4.1 –Na proposta de preços deverá constar os serviços especificados de forma clara,
cotados em conformidade com este Termo de Referência, com o edital e seus
anexos, citando marca e modelo ou outra característica que possa identificar o
material, a ser utilizado na aquisição dos bens, a quantidade solicitada, o valor
unitário e total, em moeda nacional, em algarismo, já considerando todas as
despesas, tributos, fretes, transportes e demais despesas que incidam direta ou
indiretamente sobre os produtos, mesmo que não estejam registrados neste
documento. Os materiais deverão obedecer às características técnicas
correspondentes aos elementos contidos nas especificações expressas no Termo de
Referência.
4.2. A Prefeitura Municipal Teresópolis, através da Secretaria Municipal de Esporte e
Lazer, poderá se valer da análise técnica dos bens propostos antes da adjudicação
e homologação da licitante para verificação do atendimento das especificações
mínimas constantes neste termo de referência.
4.3. A empresa vencedora no processo de licitação deverá executar o serviço
fornecendo produtos e se responsabilizando pelo objeto deste Termo de Referência.
4.4. Será considerada vencedora a licitante que apresentar o menor valor global,
desde que atenda as exigências contidas neste Termo de Referência e no edital do
Pregão.
5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
5.1. Executar o objeto observando rigorosamente o cumprimento das
responsabilidades, encargos, prazos e especificações técnicas e em conformidade
com as condições do edital e seus anexos, do contrato e das demais cominações
legais.
5.2. Dar início à execução dos serviços de entrega dos bens contratados, conforme
especificação estabelecida neste Termo de Referência, quando solicitado, de uma
Geovânia Ramos Maia
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só vez, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de da Ordem de
Compra expedida pela CONTRATANTE e enviada através de endereço eletrônico.
5.3. A CONTRATADA deverá prestar os serviços Contratados nos locais
determinados pela CONTRATANTE.
5.4. Substituir ou reparar o produto adquirido e contratado, que comprovadamente
apresente condições de defeito ou em desconformidades com as especificações
deste termo e padrões de qualidade exigidos, com defeito, vicio ou má qualidade, no
prazo de 15 (quinze) dias, contados da sua notificação.
5.5. Cientificar, por escrito, dentro do prazo de 48 horas a fiscalização da
CONTRATANTE quaisquer ocorrência anormal verificada na execução dos
fornecimentos, independentemente da comunicação verbal, sob pena de multa.
5.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATANTE, salvo quando implicarem as indagações de caráter
técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 48 (vinte e quatro) horas.
5.7. A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir o Objeto do
Contrato, no todo ou em parte a terceiros, sem anuência da CONTRATANTE, sob
pena de rescisão.
5.8. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto,
responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta comercial, observando
o prazo mínimo exigido pela administração.
5.9. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do
objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da
CONTRATANTE.
5.10. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a
incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários,
pagamentos de recursos humanos, Previdência Social, impostos, encargos sociais,
transporte e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel
cumprimento das leis trabalhistas e especificas de acidente de trabalho e legislação
correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual, previdenciários
e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus
empregados no desempenho dos serviços objeto do contrato, ficando a
CONTRATANTE isentam de qualquer vínculo empregatício com os mesmos.
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6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
6.1. Solicitar a execução do serviço à CONTRATADA através da emissão da Ordem
de Serviço.
6.2. Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno
cumprimento das obrigações decorrente do objeto contratual, consoante estabelece
a Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
6.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente,
podendo, em decorrência solicitar providências da CONTRATADA, que atenderá ou
justificará de imediato.
6.4. Rejeitar os serviços de entrega, que não atendam aos requisitos constantes das
especificações constantes do Termo de Referência.
6.5. Designar servidores do Departamento de Esportes para acompanhar a
prestação de serviços do objeto contratual.
6.6. Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execução
do objeto contratual.
6.7. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condições estabelecidas
neste instrumento.
6.8. Indicar a data e horários em que deverão realizar a montagem dos
equipamentos adquiridos no objeto contratual.
6.9. A data e horário para entrega dos equipamentos, deverá ser agendada
previamente com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SMEL através dos
telefones: (21) 2742-3352 / 2742-8988.

7. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
7.1. Conforme previsão do edital.
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8. DO PAGAMENTO:
8.1. Os pagamentos serão realizados à medida que os serviços forem solicitados,
conforme as necessidades da Contratante, mediante apresentação da Nota Fiscal e
a fatura correspondente que deverão vir acompanhadas dos seguintes documentos:
a) Certidão do FGTS-CRF; b) Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos
Federais; c) Dívida Ativa da União; e d) Certidão Negativa de Débito, relativo às
contribuições previdenciárias.
8.2. Caso a fatura seja aprovada pelo Ordenador de Despesas, o pagamento será
efetuado até 30 (trinta) dias após o protocolo da Fatura pela CONTRATADA.
8.3. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou dos
documentos exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA,
importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do
CONTRATANTE.
8.4. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados da data da
apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação,
por meio de ordem bancária, creditado em favor do prestador de serviço, devendo
para tal ficar explícito o nome e os dados da conta bancária (nº da agência e o nº da
conta bancária, e o banco) do fornecedor para que seja efetivado o
pagamento/crédito.

9. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
9.1. As despesas correntes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta
da seguinte dotação Orçamentária:
565 Fonte 1 - Equipamento e material permanente.

10. DA FISCALIZAÇÃO:
10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer, especialmente designado para este fim pela
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CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº
8.666/1993.

11. LOCAL E PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
11.1. O objeto contratual deverá ser fornecido em conformidade com as
especificações estabelecidas deste instrumento, conforme a execução do objeto ou
de acordo com a necessidade da CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias
contado a partir do recebimento da Ordem de Serviço ou instrumento hábil. A
execução do serviço licitado deverá ser fornecido no local designado pela Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer.
11.2. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que
justificados, até 05 (cinco) dias úteis antes do término do prazo de fornecimento, e
aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.
11.3. A contratada deverá enviar à nota fiscal, uma cópia da solicitação e do contrato
no fornecimento do serviço. Até 30 dias após a realização do evento.

12. RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
12.1. A prestação de serviço de entrega dos equipamentos será acompanhada por
servidor designado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
12.2. A contratada deverá executar o serviço de entrega e montagem dos
equipamentos, no horário pré-determinado pela Secretária de Esporte e Lazer, tendo
como base este instrumento.
12.3. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da
conformidade do objeto contratual com as especificações, devendo ser feito por
pessoa credenciada pela contratante.
12.4. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de recebimento definitivo, após a
verificação da qualidade da prestação de serviço, certificando-se de que todas as
condições estabelecidas foram atendidas e consequente aceitação das notas fiscais
pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.
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13. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO:
13.1. O prazo de vigência da contratação é de 90 (noventa) dias contados da Ordem
de Serviço, prorrogável na forma do art. 57, § 1º da Lei 8.666/93. Modalidade de
licitação: PREGÃO ELETRÔNICO.
13.2. Para a aquisição dos bens, serão emitidas ordens de serviços, em
conformidade com as propostas vencedoras e de acordo com a necessidade da
Secretaria contratante.
13.3. O contrato ficará adstrito à vigência do respectivo crédito orçamentário, a partir
da data de sua assinatura, nos termos do art. 57, da Lei 8.666/1993.

14. DA RECISÃO DO CONTRATO:
14.1. O contrato poderá ser rescindido, a critério da contratante, decorrido 01 (um)
dias após o prazo de fornecimento de serviço estipulado no subitem 11.1, caso a
contratada não comprove já ter prestado os serviços, e/ou não apresente justificativa
aceitáveis.
14.2. A decisão de rescindir o contrato, no caso previsto no subitem 11.1, caberá ao
contratante, após prévia consulta ao setor solicitante do serviço, e desde que se
vislumbrem possibilidades de prejuízos ao contratante.
14.3. Nos casos em que se justifique a rescisão contratual a contratada ficará sujeira
às penalidades previstas no subitem 7.1.4 deste instrumento.

15. ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS:
15.1. Deverão ser rigorosamente atendidas às especificações constantes da tabela
abaixo, que estão subdivididos em lotes:
LOTE 1

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE
3ª IDADE
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UNIDADE

QUANT.

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL ((R$)

1.1

480982

SIMULADOR DE CAMINHADA
DUPLO. TUBOS REDONDO DE
AÇO INOX 304 DE NO MÍNIMO
2 ½ X 2\,00 MM; 2 X 2\,00 MM;
1½ X 1\,50 MM. CHAPAS DE
AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO
4\,75 MM E 1\,90 MM. SOLDA:
TIPO TIG. ACABAMENTOS:
UTILIZA-SE ROLAMENTO S
BLINDADOS.
TAMPÃO
EMBUTIDO
INTERNO
EM
PLÁSTICO INJETADO DE NO
MÍNIMO 2 COM ACABAMENTO
ESFÉRICO ACOMPANHANDO A
DIMENSÃO
EXTERNA
DO
TUBO\, ACABAMENTOS EM
PLÁSTICO INJETADO 2021,
2020 E/OU EMBORRACHADO.
PISANTES CONFECCIONADOS
EM PLÁSTICO (INJETA DO).
PARAFUSOS\, ARRUELAS E
PORCAS FIXADO

UNID.

4

R$ 2.841,50

R$ 11.366,00

1.2

480981

PRESSÃO DE PERNA DUPLO.
EQUIPAMENTO DE PRESSÃO
DE PERNAS DUPLO STAR É
PRODUZIDO A PARTIR DE
TUBOS E CHAPAS EM AÇO
CARBONO
DE
ALTA
RESISTÊNCIA,
SOB
DIMENSÕES DE 2” ½, 2”, ¾ E
3/16
COM
ESPESSURAS
MÍNIMAS
DE
2,00
MM;
ORIFÍCIOS
TUBULARES:
EXTREMIDADES SUPERIORES,
INFERIORES
E
MÓVEIS
BLINDADOS EM CHAPA 14,
TORNANDO-O INSENSÍVEL A
PENETRAÇÃO
DE
ÁGUA;
UTILIZANDO EIXOS MACIÇOS
E USINADOS ZINCADO EM
PRETO

UNID.

3

R$ 1.494,33

R$ 4.482,99

1.3

473444

REMADA
SENTADA.
ESTRUTURADA EM TUBOS DE
AÇO
CONTÍNUOS
COM
PAREDE DE 3 MM, PINTURA
DUPLA EPÓXI E ACABAMENTO
EM VERNIZ, SEM SOLDAS E

UNID.

3

R$ 3.797,75

R$ 11.393,25
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COM
DOBRAS
ESPECIAIS.
POSSUI SISTEMA BIANGULAR
DE
MOVIMENTO
QUE
REPRODUZ
O
EXERCÍCIO
CONVERGENTE
E
INDEPENDENTE
DOS
MEMBROS
DURANTE
SUA
EXECUÇÃO, E COLUNA DE
PESO COM 130 KG DE CARGA
EM BLOCO PROJETADO QUE
DISPENSA
LUBRIFICAÇÃO.
APRESENTA ESTOFAMENTO
INJETADO
DE
ALTA
RESISTÊNCIA E GUIAS DE
PESO EM AÇO INOXIDÁVEL
QUE
PROPORCIONAM
MELHOR DESLOCAMENTO
1.4

112291

PUXADOR PEITORAL DUPLO.
O ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE
PERNAS
COM
SURF
É
PRODUZIDO A PARTIR DE AÇO
CARBONO
DE
ALTA
RESISTÊNCIA, EM TUBO SOB
DIMENSÕES DE 2 ½”, 2″, 1
¼”COM
ESPESSURAS
MÍNIMAS DE 2,00 MM; E
CHAPAS SOB DIMENSÕES DE
3,00
E
4,75;
ORIFÍCIOS
TUBULARES: EXTREMIDADES
SUPERIORAS E INFERIORES
BLINDADAS,
TORNANDO-O
INSENSÍVEL A PENETRAÇÃO
DE ÁGUA.

UNID.

3

R$ 2.346,67

R$ 7.040,01

1.5

480983

SIMULADOR DE CAVALGADA
DUPLA.
FABRICADO
COM
TUBOS DE AÇO CARBONO, O
EQUIPAMENTO
TEM
CAPACIDADE
PARA
DOIS
USUÁRIOS E SUPORTA ATÉ
120
KG.
POSSUI
ACABAMENTO EM PLÁSTICO
INJETADO
E/OU
EMBORRACHADO E ADESIVO
REFLETIVO DESTRUTIVO COM
ALTA
FIXAÇÃO
IDENTIFICANDO OS GRUPOS
MUSCULARES,
INSTRUINDO

UNID.

3

R$ 2.313,00

R$ 6.939,00
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SOBRE COMO UTILIZAR E
DADOS DO FABRICANTE. TEM
10,47 M² DE ÁREA E 50,5 KG.
VALOR TOTAL ESTIMADO LOTE 1

41.221,25

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE

LOTE 2
SUBITEM CATMAT

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANT.

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL ((R$)

2.1

480979

ESTAÇÃO DE ACADEMIA EM
AÇO INOXIDÁVEL TIPO ABNT
304,
COM
660MM
DE
LARGURA POR 2,50M DE
ALTURA
E
3,50M
DE
COMPRIMENTO
EM
ESTRUTURA
TUBULAR
RETANGULAR DE 100MM X
60MM X 2MM, PRÓPRIO PARA
A UTILIZAÇÃO AO AR LIVRE,
EM AMBIENTES EXPOSTOS A
MARESIA,
UMIDADE,
INCIDÊNCIA SOLAR DIRETA,
CHUVAS
E
DEMAIS
INTEMPÉRIES.
SOBRE
ESTRUTURA
DE
AÇO
GALVANIZADO DE 2,50M DE
LARGURA POR 4,5M DE
COMPRIMENTO AFIM DE DAR
APOIO AO APARELHO EM
QUALQUER
TIPO
DE
SUPERFÍCIE. SOBRE ESSA
ESTRUTURA O PISO COM
PERFIS
DE
“MADEIRA
PLÁSTICA” RECICLADA, EM
RÉGUAS DE 100MM X 25MM
COM 3CM DE ESPESSURA E
COMPRIMENTO
DE
2,60M
ONDE CAMINHA-SE E APOIASE PARA UTILIZAÇÃO DO
APARELHO

UNI

3

R$ 45.881,05

R$
137.643,15

2.2

480979

ESTAÇÃO DE ACADEMIAS
EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO
ABNT 304, COM 660MM DE
LARGURA POR 2,50M DE
ALTURA
E
4,0M
DE
COMPRIMENTO
EM
ESTRUTURA
TUBULAR
RETANGULAR DE 100MM X
60MM X 2MM, PRÓPRIO
PARA A UTILIZAÇÃO AO AR

UNI

2

R$ 36.859,22

R$ 73.718,44
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LIVRE,
EM
AMBIENTES
EXPOSTOS A MARESIA,
UMIDADE,
INCIDÊNCIA
SOLAR DIRETA, CHUVAS E
DEMAIS INTEMPÉRIES
2.3

470648

MÁQUINA DE PEITO EM
AÇO
INOXIDÁVEL
TIPO
ABNT
304,
COM
ESTRUTURA
TUBULAR
RETANGULAR DE 100MM
POR
60MM,
COM
ESPESSURA DE 2MM. COM
MANCAIS FABRICADOS EM
POLÍMERO
REFORÇADO
COM
CARACTERÍSTICAS
ANTIFUNGOS E BACTÉRIAS

UNI

1

R$ 22.583,89

R$ 22.583,89

2.4

480143

FORNECIMENTO
DE
CADEIRA EXTENSORA COM
SISTEMA DE CARGA DE
PESO LIVRE EM AÇO
INOXIDÁVEL TIPO ABNT
304,
COM
ESTRUTURA
TUBULAR RETANGULAR DE
100MM POR 60MM, COM
ESPESSURA DE 2MM. COM
MANCAIS FABRICADOS EM
POLÍMERO
REFORÇADO
COM
CARACTERÍSTICAS
ANTIFUNGOS
E
BACTÉRIAS.

UNI

1

R$ 23.113,33

R$ 23.113,33

2.5

471365

FORNECIMENTO DE ANILHAS
EM AÇO NODULAR FUNDIDO E
REVESTIMENTO DE ZINCO
POR
PROCESSO
DE
GALVANIAZAÇÃO A QUENTE.

UNI

135

45,74

R$ 6.174,90

VALOR TOTAL ESTIMADO LOTE 2

VALOR TOTAL ESTIMADO (LOTE 1 + LOTE 2)
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ANEXO II:
MODELO PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL
Pelo presente instrumento, a empresa ____________________________________,
portadora do CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX com sede na ____________________________,
através de seu representante legal infra-assinado, (NOME) __________________________,
nacionalidade _________, estado civil _________, profissão _________, portador da cédula
de Identidade nº XXXXXXXXXX, expedida pela XXXXX/XX, inscrito no C.P.F. sob o nº
XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado a _______________________________________
em estrito cumprimento ao previsto nos processo administrativo 1.070/2022 e processo
licitatório Pregão Eletrônico nº 038/2022 da licitação em epígrafe, PREGÃO ELETRÔNICO
DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE, solicitado pela Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura
Municipal de Teresópolis na forma abaixo discriminada, que serão distribuídas conforme
solicitação da Secretaria.
PROPOSTA COMERCIAL
LOTE 1
SUBITEM CATMAT

1.1

480982

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE
3ª IDADE
DESCRIÇÃO

SIMULADOR DE CAMINHADA
DUPLO. TUBOS REDONDO DE
AÇO INOX 304 DE NO MÍNIMO
2 ½ X 2\,00 MM; 2 X 2\,00 MM;
1½ X 1\,50 MM. CHAPAS DE
AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO
4\,75 MM E 1\,90 MM. SOLDA:
TIPO TIG. ACABAMENTOS:
UTILIZA-SE ROLAMENTO S
BLINDADOS.
TAMPÃO
EMBUTIDO
INTERNO
EM
PLÁSTICO INJETADO DE NO
MÍNIMO 2 COM ACABAMENTO
ESFÉRICO ACOMPANHANDO A
DIMENSÃO
EXTERNA
DO
TUBO\, ACABAMENTOS EM
PLÁSTICO INJETADO 2021,
2020 E/OU EMBORRACHADO.
PISANTES CONFECCIONADOS
EM PLÁSTICO (INJETA DO).
PARAFUSOS\, ARRUELAS E
PORCAS FIXADO

UNIDADE

QUANT.

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL ((R$)

UNID.

4

R$ XXX,XX

R$ XXX,XX
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1.2

480981

PRESSÃO DE PERNA DUPLO.
EQUIPAMENTO DE PRESSÃO
DE PERNAS DUPLO STAR É
PRODUZIDO A PARTIR DE
TUBOS E CHAPAS EM AÇO
CARBONO
DE
ALTA
RESISTÊNCIA,
SOB
DIMENSÕES DE 2” ½, 2”, ¾ E
3/16
COM
ESPESSURAS
MÍNIMAS
DE
2,00
MM;
ORIFÍCIOS
TUBULARES:
EXTREMIDADES SUPERIORES,
INFERIORES
E
MÓVEIS
BLINDADOS EM CHAPA 14,
TORNANDO-O INSENSÍVEL A
PENETRAÇÃO
DE
ÁGUA;
UTILIZANDO EIXOS MACIÇOS
E USINADOS ZINCADO EM
PRETO

UNID.

3

R$ XXX,XX

R$ XXX,XX

1.3

473444

REMADA
SENTADA.
ESTRUTURADA EM TUBOS DE
AÇO
CONTÍNUOS
COM
PAREDE DE 3 MM, PINTURA
DUPLA EPÓXI E ACABAMENTO
EM VERNIZ, SEM SOLDAS E
COM
DOBRAS
ESPECIAIS.
POSSUI SISTEMA BIANGULAR
DE
MOVIMENTO
QUE
REPRODUZ
O
EXERCÍCIO
CONVERGENTE
E
INDEPENDENTE
DOS
MEMBROS
DURANTE
SUA
EXECUÇÃO, E COLUNA DE
PESO COM 130 KG DE CARGA
EM BLOCO PROJETADO QUE
DISPENSA
LUBRIFICAÇÃO.
APRESENTA ESTOFAMENTO
INJETADO
DE
ALTA
RESISTÊNCIA E GUIAS DE
PESO EM AÇO INOXIDÁVEL
QUE
PROPORCIONAM
MELHOR DESLOCAMENTO

UNID.

3

R$ XXX,XX

R$ XXX,XX

1.4

112291

PUXADOR PEITORAL DUPLO.
O ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE
PERNAS
COM
SURF
É
PRODUZIDO A PARTIR DE AÇO
CARBONO
DE
ALTA
RESISTÊNCIA, EM TUBO SOB

UNID.

3

R$ XXX,XX

R$ XXX,XX
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DIMENSÕES DE 2 ½”, 2″, 1
¼”COM
ESPESSURAS
MÍNIMAS DE 2,00 MM; E
CHAPAS SOB DIMENSÕES DE
3,00
E
4,75;
ORIFÍCIOS
TUBULARES: EXTREMIDADES
SUPERIORAS E INFERIORES
BLINDADAS,
TORNANDO-O
INSENSÍVEL A PENETRAÇÃO
DE ÁGUA.
1.5

480983

SIMULADOR DE CAVALGADA
DUPLA.
FABRICADO
COM
TUBOS DE AÇO CARBONO, O
EQUIPAMENTO
TEM
CAPACIDADE
PARA
DOIS
USUÁRIOS E SUPORTA ATÉ
120
KG.
POSSUI
ACABAMENTO EM PLÁSTICO
INJETADO
E/OU
EMBORRACHADO E ADESIVO
REFLETIVO DESTRUTIVO COM
ALTA
FIXAÇÃO
IDENTIFICANDO OS GRUPOS
MUSCULARES,
INSTRUINDO
SOBRE COMO UTILIZAR E
DADOS DO FABRICANTE. TEM
10,47 M² DE ÁREA E 50,5 KG.

UNID.

3

R$ XXX,XX

VALOR TOTAL ESTIMADO LOTE 1

R$ XXX,XX

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE

LOTE 2
SUBITEM CATMAT

2.1

R$ XXX,XX

480979

DESCRIÇÃO

ESTAÇÃO DE ACADEMIA EM
AÇO INOXIDÁVEL TIPO ABNT
304,
COM
660MM
DE
LARGURA POR 2,50M DE
ALTURA
E
3,50M
DE
COMPRIMENTO
EM
ESTRUTURA
TUBULAR
RETANGULAR DE 100MM X
60MM X 2MM, PRÓPRIO PARA
A UTILIZAÇÃO AO AR LIVRE,
EM AMBIENTES EXPOSTOS A
MARESIA,
UMIDADE,
INCIDÊNCIA SOLAR DIRETA,
CHUVAS
E
DEMAIS
INTEMPÉRIES.
SOBRE
ESTRUTURA
DE
AÇO

UNIDADE

QUANT.

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL ((R$)

UNI

3

R$ XXX,XX

R$ XXX,XX
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GALVANIZADO DE 2,50M DE
LARGURA POR 4,5M DE
COMPRIMENTO AFIM DE DAR
APOIO AO APARELHO EM
QUALQUER
TIPO
DE
SUPERFÍCIE. SOBRE ESSA
ESTRUTURA O PISO COM
PERFIS
DE
“MADEIRA
PLÁSTICA” RECICLADA, EM
RÉGUAS DE 100MM X 25MM
COM 3CM DE ESPESSURA E
COMPRIMENTO
DE
2,60M
ONDE CAMINHA-SE E APOIASE PARA UTILIZAÇÃO DO
APARELHO
2.2

480979

ESTAÇÃO DE ACADEMIAS
EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO
ABNT 304, COM 660MM DE
LARGURA POR 2,50M DE
ALTURA
E
4,0M
DE
COMPRIMENTO
EM
ESTRUTURA
TUBULAR
RETANGULAR DE 100MM X
60MM X 2MM, PRÓPRIO
PARA A UTILIZAÇÃO AO AR
LIVRE,
EM
AMBIENTES
EXPOSTOS A MARESIA,
UMIDADE,
INCIDÊNCIA
SOLAR DIRETA, CHUVAS E
DEMAIS INTEMPÉRIES

UNI

2

R$ XXX,XX

R$ XXX,XX

2.3

470648

MÁQUINA DE PEITO EM
AÇO
INOXIDÁVEL
TIPO
ABNT
304,
COM
ESTRUTURA
TUBULAR
RETANGULAR DE 100MM
POR
60MM,
COM
ESPESSURA DE 2MM. COM
MANCAIS FABRICADOS EM
POLÍMERO
REFORÇADO
COM
CARACTERÍSTICAS
ANTIFUNGOS E BACTÉRIAS

UNI

1

R$ XXX,XX

R$ XXX,XX

2.4

480143

FORNECIMENTO
DE
CADEIRA EXTENSORA COM
SISTEMA DE CARGA DE
PESO LIVRE EM AÇO
INOXIDÁVEL TIPO ABNT
304,
COM
ESTRUTURA
TUBULAR RETANGULAR DE

UNI

1

R$ XXX,XX

R$ XXX,XX
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100MM POR 60MM, COM
ESPESSURA DE 2MM. COM
MANCAIS FABRICADOS EM
POLÍMERO
REFORÇADO
COM
CARACTERÍSTICAS
ANTIFUNGOS
E
BACTÉRIAS.
2.5

471365

FORNECIMENTO DE ANILHAS
EM AÇO NODULAR FUNDIDO E
REVESTIMENTO DE ZINCO
POR
PROCESSO
DE
GALVANIAZAÇÃO A QUENTE.

UNI

135

R$ XXX,XX

VALOR TOTAL ESTIMADO LOTE 2

VALOR TOTAL ESTIMADO DA PROPOSTA

R$ XXX,XX

R$ XXX,XX

R$ XXX,XX

OBS.:O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentação, consoante cláusula 6.5 do edital.
(local e data)
(nome completo, C.P.F., cargo ou função e assinatura do representante legal)
Proposta escrita, impressa nos moldes do Edital
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ANEXO III:
ANÁLISE ECONÔMICO – FINANCEIRA
Pelo presente instrumento, a empresa ____________________________________,
portadora
do
CNPJ
XX.XXX.XXX/XXXX-XX
com
sede
na
____________________________, através de seu representante legal infraassinado, (NOME) __________________________, nacionalidade _________,
estado civil _________, profissão _________, portador da cédula de Identidade nº
XXXXXXXXXX, expedida pela XXXXX/XX, inscrito no C.P.F. sob o nº
XXX.XXX.XXX-XX,
residente
e
domiciliado
a
_______________________________________ em estrito cumprimento ao previsto
nos processo administrativo 1.070/2022, e processo licitatório Pregão Eletrônico nº
038/2022 da licitação em epígrafe, na forma abaixo discriminada, apresenta a sua
situação financeira a ser aferida por meio dos índices de liquidez corrente – LC,
liquidez geral – LG e solvência geral – SG.
LC=

Ativo Circulante
Passivo Circulante

LG=

Ativo Circulante (+) Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante (+) Exigível a Longo Prazo

SG =

Ativo Total
.
Passivo Circulante (+) Exigível a Longo Prazo

Os índices calculados, obrigatoriamente, acompanharão as demonstrações
contábeis, sendo consideradas habilitadas as empresas que apresentarem os
seguintes resultados:
Liquidez corrente
Liquidez geral
Solvência geral

índice maior ou igual a 1,00
índice maior ou igual a 1,00
índice maior ou igual a 1,00

(local e data)
(nome completo, C.P.F., cargo ou função e assinatura do representante legal)
(nome completo e CRC do contador responsável)
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ANEXO IV
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO que entre si firmam o PREFEITURA
MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS e a empresa
________________________., tendo por objeto o
fornecimento
pela
empresa
contratada,
de
______________________________, na forma abaixo:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público
interno, CNPJ nº 29.138.369/0001-47, com sede administrativa na Avenida Feliciano
Sodré, 675, Várzea, Teresópolis, RJ, doravante denominado “contratante”, neste ato
representado pelo Sr. ________________, nacionalidade, estado civil, profissão,
portador da Carteira de Identidade nº _____________ exp. pelo _____ e do CPF nº
_________________, residente e domiciliado na Rua _____________, consoante
disposto no Decreto Municipal nº 3.163 de 19 de outubro de 2004, e de outro lado,
como “Contratada”, a empresa ____________________, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº, com sede na ___________________, neste ato representada pelo Sr.
________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador da Carteira de
Identidade nº ______________ exp. pelo _____ e do CPF nº ____________,
residente e domiciliada na Rua _________________, firmam o presente contrato de
conformidade com o Processo Administrativo nº. _________, que se regerá pela Lei
8.666/93 e pelas cláusulas e condições seguintes: PRIMEIRA: DO OBJETO: 1.1. O presente tem por objeto o fornecimento pela empresa contratada, de
_____________________; 1.2. – Para cumprimento do objeto descrito no item 1.1,
a
empresa
contratada
se
obriga
ao
fornecimento
de
_____________________________; SEGUNDA: DO PREÇO E CONDIÇÕES
DE PAGAMENTO: 2.1. O valor unitário de será de R$ ______ (______________);
2.1.1. - O valor global do presente é de R$ ___ (_______________) referentes à
____________________; 2.1.2. Os materiais / serviços serão entregues nos locais
determinados pela Secretaria Municipal de _______, conforme solicitação; 2.2. - A
Secretaria Municipal de ______________, atestará o recebimento dos
______________; 2.3. - O pagamento das faturas, devidamente atestadas pela
Secretaria Municipal de _______________, será efetuado 30 (trinta) dias após o
fornecimento do material, mediante requerimento em processo de pagamento,
formalizado no Protocolo Geral desta Prefeitura devendo o Licitante apresentar, a
cópia do contrato, da nota de empenho e da nota fiscal. 2.4. Ocorrendo atraso no
pagamento dentro do prazo estabelecido, o valor será acrescido de 1% (um por
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cento) de juros de mora ao mês “pro rata tempore”, bem como, a título de
compensação financeira, de 1% (um por cento) ao mês, pro rata dia. 2.5. Ocorrendo
antecipação no pagamento dentro do prazo estabelecido, a Prefeitura Municipal de
Teresópolis, fará jus a um desconto na razão de 1% (um por cento) ao mês, pro rata
dia. 2.6. Os preços inicialmente contratados serão irreajustáveis, conforme Lei
Federal nº 8.880 de 24 de Março de 1994, salvo se, ao contrário, Lei Federal
estabelecer. TERCEIRA: DO FUNDAMENTO – O presente Contrato é oriundo do
procedimento licitatório denominado PREGÃO Nº __________, regido pela Lei
Federal nº. 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93,
alterada e consolidada pela Lei Federal nº. 8.883/94 e demais legislações
Municipais aplicáveis à espécie. QUARTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS E
ORÇAMENTÁRIOS - As despesas decorrentes do presente instrumento correrão
por conta das seguintes Dotações Orçamentárias: Unidade: _______________–
Funcional: ______________– Projeto/Atividade: ________________ – Elemento:
___________________ – Cód. Detalham.: __________________ - Código
reduzido: _______ - Nota de Empenho nº. ___________, emitida em ___________;
QUINTA: DO PRAZO - 5.1. O presente contrato iniciar-se-á a partir da data de sua
assinatura e terá vigência até o dia _______________. 5.2. Havendo necessidade e
com pedido devidamente justificado nos autos, os prazos de início das etapas de
execução, de conclusão e de entrega do objeto do presente poderão ser
prorrogados na forma do Art. 57 seus incisos e parágrafos da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações posteriores. SEXTA: DAS GARANTIAS - 6.1.- Como
garantia para o bom e fiel cumprimento do Contrato, a Contratada prestará garantia,
dentre aquelas previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.666/1993, na proporção de
5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato; 6.2.- A importância a que se
refere o item anterior será liberada e percebida pela Contratada em uma única
parcela, após o recebimento definitivo do objeto contratual a ser formalizado pela
Secretaria responsável por sua fiscalização, conforme determina a Lei Federal
8.666/93 e suas alterações.; 6.3.- A importância a que se refere o item anterior será
liberada e percebida pela Contratada em uma única parcela, após o recebimento
definitivo do objeto contratual a ser formalizado pela Secretaria responsável por sua
fiscalização, conforme determina a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. SÉTIMA:
DAS PENALIDADES: 7. 1. Comete infração administrativa, a Contratada que
praticar qualquer ato previsto no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002, notadamente os
abaixo descritos: 7.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações
assumidas em decorrência da contratação. 7.1.2. Ensejar o retardamento da
execução do objeto. 7.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato. 7.1.4.
Comportar-se de modo inidôneo. 7.1.5. Cometer fraude fiscal. 7.1.6. Deixar de
apresentar amostras, quando solicitadas. 7.1.7. Deixar de entregar ou apresentar
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documentação falsa exigida para o certame. 7.2. O licitante/adjudicatário que
cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 7.2.1. Multa
moratória de 0,5% (meio por cento) calculada sobre a parte não cumprida do
contrato, até o limite de 30 (trinta) dias, na dependência da gravidade do dano, tudo
de acordo com a decisão da autoridade competente. 7.2.2. Multa compensatória de
20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do
objeto. 7.2.2.1. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação
inadimplida. 7.2.3. Multa de 0,01%, calculada sobre o valor da proposta apresentada
no certame pelo licitante, caso este não apresente amostras, quando solicitadas.
7.2.4. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos. 7.3. A
penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
7.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada,
observando-se a forma prevista no edital e o procedimento previsto na Lei nº 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 7.5. A autoridade competente,
na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade. 7.6.As penalidades serão
obrigatoriamente registradas no SICAF. 7.7. As sanções por atos praticados no
decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência. OITAVA: DA
RESCISÃO- Constituem motivos para a rescisão do presente contrato: 8.1. - O não
cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos, ou o seu
cumprimento irregular; 8.2.- A lentidão do seu
cumprimento levando a
Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do objeto contratual nos
prazos estipulados; 8.3- O atraso injustificado no início da execução do objeto
contratual; 8.4. - A paralisação do fornecimento sem justa causa e prévia
comunicação à Administração; 8.5.- A subcontratação total ou parcial do objeto
contratual, a associação da contratada com outrem, sua cessão ou transferência,
total ou parcial, bem como sua fusão, cisão ou incorporação; 8.6- O desatendimento
das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar
sua execução, assim como as de seus superiores; 8.7- O cometimento reiterado de
faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da lei 8666/93; 8.8 - A
decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 8.9 - A dissolução da
sociedade; 8.10- A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura
da empresa, que prejudique a execução do contrato; 8.11- Razões de interesse
público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
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pelo Prefeito e exaradas no Processo Administrativo a que se refere o contrato;
8.12- A supressão, por parte da administração, de serviços, acarretando
modificação do valor inicial do contrato, além do limite permitido no § 1º do Art. 65
da Lei 8666/93; 8.13- A suspensão de sua execução, por ordem escrita do
Contratante, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda
por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à
Contratada, nesse caso, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação; 8.14 - o atraso superior
a 90 (noventa) dias do pagamento devido pelo Contratante, decorrente da execução
pela Contratada, do presente Instrumento, salvo em caso de calamidade pública,
grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à Contratada o direito de
optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja
normalizada a situação; 8.15- A não liberação, por parte do Contratante, de área,
local ou objeto para a execução do serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais;
8.16 - A ocorrência de caso fortuito ou força-maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do contrato; PARÁGRAFO ÚNICO: Os casos de rescisão
contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado à
Contratada o Direito ao contraditório e a ampla defesa; NONA: DOS DIREITOS DA
ADMINISTRAÇÃO: Em caso de rescisão contratual é assegurado à Administração
Municipal os seguintes direitos: 9.1. - Execução da garantia contratual, para
ressarcimento da Administração e dos valores das multas e indenizações a ela
devidos; 9.2. – Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos
prejuízos causados à Administração. DÉCIMA: DO REGIME DE EXECUÇÃO: O
Contrato será executado pelo regime de execução indireta sob a modalidade de
preço unitário. DÉCIMA PRIMEIRA: DA TAXA DE EXPEDIENTE: Obriga-se a
Contratada a proceder ao recolhimento da Taxa de Expediente, no ato de assinatura
do presente. DÉCIMA- SEGUNDA: DA PUBLICAÇÃO: Obriga-se a Contratante a
proceder a publicação, em extrato, do presente, no prazo legal, no órgão de
imprensa que publica as matérias oficiais deste Município. DÉCIMA- TERCEIRA:
DA RESPONSABILIDADE: Responsabiliza-se a Contratada por danos causados ao
Município ou a Terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, na execução do presente,
não excluída essa responsabilidade pela fiscalização ou pelo acompanhamento por
órgão próprio do Contratante. DÉCIMA- QUARTA: DOS ENCARGOS SOCIAIS 14.1. - Todos os encargos sociais e as obrigações previstas na C.L.T. e respectiva
legislação complementar, referente ao pessoal responsável pela consecução do
objeto contratual, serão de total responsabilidade da Contratada. 14.2.- O
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contratado se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, no que diz
respeito ás suas obrigações, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação; DÉCIMA- QUINTA: DA FISCALIZAÇÃO - O Contratante,
através da Secretaria Municipal de ____________, fiscalizará a execução do objeto
ora contratado. DÉCIMA- SEXTA: DA ACEITAÇÃO - A aceitação do objeto
contratual ficará a cargo da Secretaria fiscalizadora. 16.1.-.Em caso de recusa de
parte ou de todo o serviço, o pagamento ficará sustado, até sua regularização,
contando-se dessa época o prazo de pagamento fixado na Cláusula Segunda do
presente. 16.2. A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais
empregados. DÉCIMA-SÉTIMA: DO FORO- Fica eleito o foro do Município de
Teresópolis, para dirimir as questões oriundas do presente. E assim as partes justas
e acordadas assinam o presente em 06 (seis) vias de igual teor e forma para que
produza seus jurídicos efeitos. Teresópolis, ____ de ______________ de 2022.
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE _____________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-_____________________________________
C.I. nº. _______________________
2-_____________________________________
C.I. nº. ________________________
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ANEXO V:
MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA SOBRE PRAZO DE
FORNECIMENTO, ART. 88 DA LEI ORGÊNICA MUNICIPAL E FUNCIONÁRIO
INELEGÍVEL
Pelo presente instrumento, a empresa ____________________________________,
portadora
do
CNPJ
XX.XXX.XXX/XXXX-XX
com
sede
na
____________________________, através de seu representante legal infra-assinado,
(NOME) __________________________, nacionalidade _________, estado civil
_________, profissão _________, portador da cédula de Identidade nº XXXXXXXXXX,
expedida pela XXXXX/XX, inscrito no C.P.F. sob o nº XXX.XXX.XXX-XX, residente e
domiciliado a _______________________________________ outorgando-lhe plenos
poderes para representá-la na sessão pública do Pregão Eletrônico nº 038/2022 dos
processo administrativo 1.070/2022, declara a quem possa interessar, sob as penas da lei:
1- que, caso seja contratada, cumprirá o prazo de fornecimento de entrega de no máximo
30 (trinta) dias e atender ao item 16.1 do edital sob as penas do art. 7ª da Lei Federal nº
10.520/2002 (não será aceita entrega parcial das ordens de compra e empenhos).
2- para os fins do disposto no artigo 88 da Lei Orgânica Municipal, que não possui no seu
quadro de funcionários: dirigentes, vereadores, ocupantes de cargos comissionados e
servidores municipais, bem como pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou
parentesco, afim ou consanguíneo até o segundo grau ou por adoção ou que tenham sido
nos últimos 180 dias anterior à data do ato convocatório.
3- para os fins do disposto no Art. 73-B, I e II da Lei Orgânica do Município de Teresópolis,
os trabalhadores que prestarão serviço ao Município não foram declarados inelegíveis em
resultado de decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado relativa nas
seguintes situações:
I – representação contra sua pessoa julgada procedente pela Justiça Eleitoral em s 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.
Por ser a expressão da verdade, firmo a presente.
(local e data)
(nome completo, C.P.F., cargo ou função e assinatura do representante legal)
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