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O MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, através da COPEL – COMISSÃO DE PERMANENTE DE LICITAÇÃO, e da 

Pregoeira, designada pela Portaria Nº 002/2018, torna público, para conhecimento dos interessados que, na data e 

horário abaixo indicados, fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO 

GLOBAL, em Sessão Pública Virtual, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança – criptografia e 

autenticação – em todas as suas fases, que será regida pela Lei Nº 10.520, de 17/07/2002, Lei Complementar No 

123/2006, Decretos Municipais Nº 2.356/2005 e subsidiariamente, pela Lei Nº 8.666, de 21/0/1993, objetivando a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME TERMO DE 

REFERÊNCIA E PLANILHA NESTE EDITAL. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, 

ESPORTE E LAZER. 

 

Data: 22/08/2018. 

Horário: Ás 09:00 horas (Horário de Brasília). 

Recebimento das Propostas de Preços: A partir da publicação do Aviso no DOM., até ás 08:30 horas do dia 

22/08/2018. 

Abertura das Propostas: Às 08:30 minutos do dia 22/08/2018. 

Início da Sessão de Disputa de Preços: Às 09:00 horas do dia 22/08/2018. 

Local: www.licitacoes-e.com.br. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 

ESPORTIVOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA NESTE EDITAL. REQUISITADO PELA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ESPORTE E LAZER. 

1.2. Integram este Edital, independente de transcrição, os seguintes anexos: 

a) Anexo I – Minuta do Contrato; 

b) Anexo II - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo de Habilitação; 

c) Anexo III – Modelo de Declaração de Inexistência, em seu Quadro de Pessoal, de Empregado nos termos do Inciso 

XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal e Lei Nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto Nº 4358/02; 

d) Anexo IV – Carta de Convocação para Assinatura do Contrato; 

e) Anexo V – Planilha Discriminativa.  

f) Anexo VI – Termo de referencia.  

 

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

2.1. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas utilizará o Portal do Pregão Eletrônico do Banco do Brasil S/A, para a 

realização desta Licitação, conforme Convênio de Cooperação Técnica; 

2.2. O Pregão Eletrônico será realizado em Sessão Pública Virtual, por meio da INTERNET, mediante condições de 

segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases; 

2.3. Os trabalhos serão conduzidos pela Pregoeira designada pela Portaria Nº 002/2018, mediante a inserção e 

monitoramento de dados gerados ou transferidos para o site www.licitacoes-e.com.br; 

2.4. Para todas as referências de tempo contidas neste Edital será observado o horário de Brasília (DF) e, dessa forma, 

serão registradas no Sistema Eletrônico e na documentação relativa ao Certame. 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

http://www.licitações-e.com.br/
http://www.licitações-e.com.br/
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3.1. Para participar do Pregão Eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta está em conformidade com as exigências do 

instrumento convocatório; 

3.1.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de Habilitação e Proposta sujeitará o licitante às 

sanções previstas neste Edital; 

3.2. Não poderão participar as empresas que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, 

dissolução, liquidação, ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, bem como as 

empresas declaradas inidôneas e as suspensas de licitar e contratar com este Órgão, e, ainda, servidores deste 

Município, na forma do Art. 9º, III, da Lei Nº 8.666/93; 

3.3. Poderão participar do Certame Licitatório interessados comprovadamente do ramo correlacionado ao objeto desta 

licitação, regularmente estabelecidos e que satisfaçam as condições exigidas no presente Edital e seus anexos, parte 

integrante deste Edital. 

 

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

4.1. O Certame será conduzido pela Pregoeira, que terá as seguintes atribuições: 

a) Coordenar os trabalhos da Equipe de Apoio; 

b) Responder as questões formuladas pelos interessados, relativas ao Certame; 

c) Abrir as Propostas; 

d) Analisar a aceitabilidade das Propostas; 

e) Desclassificar Propostas, indicando os motivos; 

f) Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da Proposta do lance de Menor Preço; 

g) Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

h) Declarar o vencedor; 

i) Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos. 

 

5. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

5.1. Nos casos de Microempresa deverá ser apresentado documento emitido pela Junta Comercial comprovando o 

regime diferenciado; 

5.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado o vencedor do Certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de negativa; 

5.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 5.2, implicará decadência do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do Contrato, ou 

revogar a licitação;  

5.4. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte;  

5.5. Entende-se por empate aquelas situações em que as Propostas apresentadas pelas Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao Melhor Preço;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
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5.6. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar Proposta de preço inferior 

àquela considerada vencedora do Certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  

b) não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do item “a” deste item, serão 

convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1o e 2o do Art. 44 da Lei 

Complementar Nº 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que se 

encontrem no intervalo estabelecido no item 5.5, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 5.6, o objeto licitado será adjudicado em favor da 

Proposta originalmente vencedora do Certame. 

5.7. O disposto nos itens 5.4, 5.5 e 5.6 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

 

6. DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL S/A 

6.1. Para acesso ao Sistema Eletrônico, os interessados em participar deste Pregão Eletrônico deverão dispor de chave 

de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtida junto às Agências do Banco do Brasil S/A, sediadas no País; 

6.2. As Pessoas Jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de 

procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo-lhes poderes para formular lances 

de preços e participar de todos os demais atos e operações no Sistema Eletrônico licitações-e; 

6.3. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do 

respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura; 

6.4. A chave para identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em qualquer Pregão 

Eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco do Brasil S/A, 

devidamente justificado; 

6.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada 

diretamente ou por sua representante, não cabendo a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas ou ao Banco do Brasil 

S/A a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 

6.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao Sistema Eletrônico implica a 

responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações 

inerentes ao Pregão Eletrônico; 

6.7. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 

representante credenciado e subsequente encaminhamento da Proposta de Preços, exclusivamente por meio do 

Sistema Eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos; 

6.7.1. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site www.licitacoes-e.com.br, opção 

“Acesso identificado”; 

6.8. Caberá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, durante a Sessão Pública Virtual do Pregão 

Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 

mensagens emitidas pelo Sistema Eletrônico ou de sua desconexão. 

http://www.licitações-e.com.br/
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7. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

7.1. No julgamento das Propostas será adotado o critério do MENOR PREÇO GLOBAL, observadas as exigências 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 

7.2. Não serão aceitas Propostas com valor total superior, ao previsto na Planilha Estimativa, constante do 

Anexo V, sendo que as empresas que assim o fizerem, estarão automaticamente desclassificadas, conforme 

inciso X do Art. 40 e inciso II do Art. 48 da Lei 8.666/93. 

 

8. ENVIO DAS PROPOSTA DE PREÇOS 

8.1. O encaminhamento da Proposta de Preços pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 

habilitação previstas neste Edital e seus anexos. O licitante será responsável por todas as transações que forem 

efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras as Propostas e lances; 

8.2. Ao oferecer sua Proposta no Sistema Eletrônico, o licitante deverá preencher, obrigatoriamente e enviar em anexo 

sua Proposta de Preço inicial, o campo CONDIÇÕES DO PROPONENTE, com as seguintes informações: 

a) Preço (s) proposto (s) para o (s) lote (s) ofertado(s), expresso (s) em real (is), junto ao (s) qual (is) considerar-se-ão 

inclusas todas e quaisquer despesas incidentes sobre o objeto licitado (tributos, seguros, fretes e encargos de qualquer 

natureza) e marca; 

b) As Propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação das mesmas em Sessão 

Pública. As Propostas que omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidos como 

válidas pelo período de 60 (sessenta) dias. 

8.3. Até a abertura da Sessão Pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a Proposta anteriormente apresentada. 

 

9. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

9.1. HABILITAÇÃO JURIDICA  

Poderão participar deste Pregão Eletrônico os interessados no objeto desta licitação que apresentarem os seguintes 

documentos:  

9.1.1. Ato Constitutivo, Estatuto Social publicado de acordo com a Lei Federal N° 6.404/76 ou Contrato Social em vigor 

e Alterações, devidamente registrado e Consolidado, em se tratando de Sociedades Comerciais, e, no caso de 

sociedades por ações, acompanhado de Documentos de eleição de seus administradores; 

9.1.2. Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato 

de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

9.1.3. Cédula de Identidade do representante da empresa; 

9.1.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

9.1.5. Registro Comercial, no caso de Empresa Individual. 

9.2. Documentos Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal se houver, relativo ao domicílio ou sede do 

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

c) CND/ Receita Federal, Fazenda Nacional e INSS (Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeito de Negativa 

com a Receita Federal e a Fazenda Nacional), inclusive quanto a Contribuições Previdenciárias e de Terceiros (INSS); 
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e) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Municipais do domicílio ou sede da empresa; 

f) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Estaduais; 

g) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) demonstrando situação regular 

no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; 

h) Prova de Regularidade junto a Justiça do Trabalho (CNDT) – Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa 

de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da CLT; 

i) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

Regularidade Fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

j) Se alguma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte for declarada vencedora e haja alguma restrição quanto à 

Regularidade Fiscal e Trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período a critério da 

Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de 

eventuais Certidões Negativas ou Positivas com Efeito de Negativa; 

l) A não regularização da documentação no prazo acima previsto, implicará decadência do direito, sem prejuízo das 

sanções previstas no Art. 81 da Lei No 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do Contrato, ou revogar a licitação. 

 

9.3. DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

9.3.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da Sede da pessoa jurídica, ou 

de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, conforme o caso. A data de expedição da certidão 

deverá ser de até 30 (trinta) dias antes da data de entrega do envelope de Habilitação;  

9.3.2. A comprovação de Capital Social ou Patrimônio Líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, 

correspondente a R$ 48.707,94 (quarenta e oito mil, setecentos e sete reais e noventa e quatro centavos). 

9.3.3. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma 

da Lei (com indicação do N° do Livro Diário, número de Registro na Junta Comercial e numeração das folhas onde se 

encontram os lançamentos) que comprovem a boa situação financeira da empresa. Os mesmo deverão estar assinados 

pelo Contabilista (registrado no Conselho Regional de Contabilidade) e pelo Titular ou Representante legal da empresa. 

As assinaturas deverão estar devidamente identificadas, sendo obrigatória a aposição do DHP (Declaração de 

Habilitação Profissional) do Contador, consoante disposto no CFC 871/2000. 

 

 

 

 

9.4. DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

9.4.1.  Certidão ou Atestado, fornecido(s) por Pessoa(s) Jurídica(s) de direito Público ou Privado, que comprove ter a 

licitante fornecido o objeto desta licitação em características, quantidades e prazos com o objeto da presente Licitação 

e, somente em caso de dúvida da autenticidade da assinatura, com firma reconhecida do signatário. 

a) A Certidão ou Atestado apresentada(s) poderá(ão) ser diligenciado(s) de acordo com o § 3º do Art. 43, da Lei 

8.666/93 e suas alterações posteriores;  
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b) Serão aceitos atestados compatíveis e pertinentes àqueles especificados no objeto deste Edital, em um ou mais 

Contratos, conforme dispõe o § 3º do Art. 30 da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

9.5. OUTROS DOCUMENTOS 

9.5.1. Declaração, sob as penalidades cabíveis, de existência de fato superveniente impeditivo de Habilitação, fornecida 

pela empresa e devidamente assinada pelo sócio, dirigente, proprietário ou procurador - Anexo II; 

9.5.2. Declaração de cumprimento do Art. 7º, Inciso XXXIII da Constituição Federal e na Lei Nº 9.854/99, regulamentada 

pelo Decreto Nº 4.358/02, fornecida pela empresa e devidamente assinada pelo sócio, dirigente, proprietário ou 

procurador - Anexo III; 

9.5.3. A Pregoeira poderá, eventualmente, consultar a Base de Dados dos Órgãos expedidores da documentação 

obrigatória mencionada nos itens 9.1 e 9.2; 

9.5.4. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e 

seus anexos, a Pregoeira inabilitará o licitante; 

9.5.5. Também será Inabilitado o licitante: 

a) Que não atender às condições deste Edital; 

b) Contra o qual venha a restar comprovado, ainda que posteriormente à fase de Habilitação, fato com ela relacionado e 

que enseje Inabilitação. 

 

10. DA SESSÃO DO PREGÃO PÚBLICA ELETRÔNICO 

10.1. A partir do horário previsto no Edital terá início à Sessão Pública Virtual do Pregão Eletrônico, com a divulgação 

das Propostas de preços recebidas, passando a Pregoeira a avaliar a aceitabilidade das mesmas; 

10.1.1. A Pregoeira verificará as Propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade 

com os requisitos estabelecidos no Edital; 

10.1.2. A desclassificação de Proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 

tempo real por todos os participantes; 

10.2. Aberta a etapa competitiva, os licitantes que tiverem suas Propostas classificadas deverão estar conectados ao 

sistema para participar da Sessão de lances. A cada lance ofertado, o licitante será imediatamente informado de seu 

recebimento e respectivo horário de registro e valor; 

10.2.1. O licitante somente poderá oferecer lance por meio eletrônico e que seja inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo Sistema Eletrônico.  

10.2.2. Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 

primeiro lugar; 

10.3. Durante a Sessão Pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, 

vedada à identificação do licitante; 

10.4. A etapa de lances da Sessão Pública será encerrada por decisão da Pregoeira. O Sistema Eletrônico encaminhará 

aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, 

aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances; 

10.5. Após o encerramento da etapa de lances, a Pregoeira poderá encaminhar, pelo Sistema Eletrônico, contra 

Proposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor Proposta, observado o 

critério de julgamento, não sendo admitida negociação de condições diferentes daquelas previstas neste Edital; 
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10.6. Encerrada a etapa de lances da Sessão Pública Virtual e, sendo aceitável a oferta da Proposta classificada em 

primeiro lugar, a Pregoeira efetuará consulta ao SICAF, se for o caso, para comprovar a regularidade do licitante. A 

Pregoeira verificará, também, o cumprimento às demais exigências para habilitação contidas no item 9 deste Edital; 

10.7. Os documentos relativos aos itens 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 deverão ser apresentados em original ou cópia autenticada e 

os Anexos II, III e IV deste Edital, e encaminhando no prazo de 03 (três) dias úteis, para o seguinte endereço: 

Á Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas  

Departamento de Licitações 

Praça Martiniano Maia – Nº 25 - Sala 02 – Centro  

Lauro de Freitas/ Bahia. 

CEP: 42700-000 

Att.: Pregão Eletrônico - Nº 018/2018. 

10.8. Se a Proposta não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a 

Proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma Proposta que 

atenda ao Edital; 

10.9. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no Edital, o proponente será declarado vencedor, sendo-

lhe adjudicado do Pregão Eletrônico; 

10.10. A adjudicação realizar-se-á na própria ata de reunião e obedecerá a estrita ordem de classificação; 

10.11. O proponente classificado em primeiro lugar deverá encaminhar o detalhamento de sua Proposta e as 

documentações, no prazo máximo de 03 (três) dias, a contar do encerramento da Sessão Pública Virtual, para o 

endereço mencionado no item 10.7; 

10.11.1. O detalhamento da Proposta, nos termos do item 8.2, com os valores readequados de acordo com os lances, 

se for o caso, será apresentada com a assinatura do licitante, sem rasuras, emendas ou entrelinhas e, ainda, com as 

seguintes informações: 

a) A razão Social do licitante, o CNPJ, número(s) de telefone(s) e de FAX e, se houver, e-mail, e o respectivo endereço, 

bem como a indicação do Banco, Agência e número da Conta Corrente;  

b) A descrição completa do(s) bem (ns) ofertado(s); 

c) Preço(s) GLOBAL (is) propostos para o(s) bem(ns) ofertado(s), já devidamente corrigido após o encerramento dos 

lances; 

d) Prazo de validade da Proposta de 60 (sessenta) dias. 

10.12. No caso de desconexão da Pregoeira, no decorrer da etapa de lances, se o Sistema Eletrônico permanecer 

acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados; 

10.12.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão do Pregão Eletrônico será 

SUSPENSA e terá reinicio somente após expressa comunicação da Pregoeira aos licitantes. 

 

11. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

11.1. Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão Pública qualquer pessoa poderá 

impugnar o presente ato convocatório; 

11.2. Caberá a Pregoeira, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital, decidir sobre a impugnação no 

prazo de até 24 (vinte e quatro) horas; 

11.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do Certame; 
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11.4. O(s) pedido(s) de esclarecimento(s) ou impugnações referente(s) ao presente ato convocatório deverá(ão) ser 

enviados a Pregoeira, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão Pública, por meio de 

Processo Administrativo no Setor de Protocolo Geral desta Prefeitura, situado na Praça João Thiago dos Santos - S/N - 

Centro – Lauro de Freitas/Bahia das 08:00 ás 14:00 horas, onde deverá ser apresentado cópia do Contrato Social e do 

RG do representante legal e do preposto que venha apresentar o pedido. 

11.4. Aos Licitantes que apresentarem questionamentos em forma de Impugnação, para obter o retardamento do 

certame licitatório, aplicar-se-ão as penalidades previstas no Art. 7º da Lei Nº 10.520/2002. 

 

12. DOS RECURSOS 

12.1. Ao final da Sessão Pública Virtual, qualquer licitante poderá, exclusivamente pelo Sistema Eletrônico manifestar, 

imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso, mediante registro em Ata da síntese das suas razões, sendo-

lhe desde já concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das correspondentes razões no Setor de 

Protocolo Geral desta Prefeitura situado na Secretaria Municipal de Administração, localizado na Praça João Thiago dos 

Santos – S/N - Centro – Lauro de Freitas/ Bahia, no horário de expediente do Setor das 08:00 às 14:00 horas, onde 

deverá ser apresentado cópia do Contrato Social e do RG do representante legal e do preposto que venha interpor, 

ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 

começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

12.2. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção do licitante em recorrer importará a decadência do direito 

de recurso e a Pregoeira adjudicará o objeto do Certame à(s) empresa(s) declarada(s) vencedora(s), sendo submetido o 

presente procedimento à Prefeita para homologação; 

12.3. O(s) recurso(s), porventura interposto(s), terá(ão) efeito suspensivo e será dirigido à autoridade superior, por 

intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do 

prazo de  05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade; 

12.4. Decididos os recursos, a Pregoeira da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/ Bahia, fará a adjudicação do 

objeto ao licitante vencedor, e encaminhará a autoridade competente que homologará o procedimento licitatório; 

12.5. O recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas 

dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

12.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Comissão Permanente de 

Licitação; 

12.7. Aos Licitantes que apresentarem RECURSO, para obter o retardamento do certame licitatório, aplicar-se-ão as 

penalidades previstas no Art. 7º da Lei Nº 10.520/2002. 

 

13. DA DESPESA 

13.1.  A despesa decorrente da presente licitação correrá à conta de recursos previstos nos Orçamentos da 

Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas:  

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ESPORTE E LAZER 

Unidade Gestora Atividade Elemento Despesa Fonte de Recurso 

1100 2230 44905200 00 

1100 2230 33903200 00 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

     LAURO DE FREITAS 
           

PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 018/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº 01083/2018 

 

 9 

14. DO CONTRATO E DO PAGAMENTO 

14.1.  A Administração da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas convocará a adjudicatária, por escrito, para no 

prazo máximo de 10 (dez) dias úteis para assinar o Contrato. 

14.1.1. Para a assinatura do Contrato, a ser celebrado, a empresa deverá representar-se por: 

a) sócio que detenha poderes de administração, apresentando o Contrato Social e sua ultima alteração, ou; 

b) procurador com poderes específicos para assinar o Contrato. 

14.2. Se a empresa adjudicatária recusar-se a assinar o Contrato, sem justificativa por escrito, aceita pela Pregoeira, 

aplicar-se-á o disposto no Art. 4º, Inciso XXIII da Lei Nº 10.520, de 17.07.2002, sem prejuízo das sanções 

administrativas previstas no item 16 deste Edital e Art. 81 da Lei Nº 8.666/93; 

 

14.3. Dos Prazos e da Entrega 

14.3.1. Deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Trabalho Esporte e Lazer de Lauro de Freitas situado na 

Praça João Tiago dos Santos Centro Lauro de Freitas CEP. 42700-000. A entrega do bem deverá ser atestada pelo 

contratante, que aferirá a sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referencia. O servidor 

designado para acompanhar a entrega do objeto formalizara o seu recebimento na própria nota e/ou fatura 

correspondente. 

14.3.2. A contratada se obriga a efetuar a qualquer tempo, a substituição de material rejeitado, se este apresentar 

defeito de fabricação ou divergências relativas as especificações constantes do pedido independentemente da 

quantidade rejeitada. 

14.3.3. Caso não seja aceito na entrega, por parte da Contratante, o objeto licitado, por estar em discordância com sua 

especificação, inclusive em relação a sua metragem em cumprimento e/ou largura, a contratada ficará obrigada a 

substituí-lo no prazo máximo de 05 dias. O Custo de substituição de materiais, peças e equipamentos em desacordo 

com as especificações e/ou considerados impróprios pela fiscalização da SETREL correrá por conta e risco da empresa 

CONTRATADA. A inexecução, total ou parcial, produtos contratados ensejará a aplicação de penalidades à 

CONTRATADA, conforme descrito neste Termo de Referência e legislação específica. 

14.3.4. O Prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo 

ser prorrogado, período previsto no Inciso IV do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/1993. 

 

 

15. DO ADITAMENTO 

15.1. O Contrato proveniente deste Edital poderá ser aditado ou prorrogado, desde que dentro das determinações e 

limitações da Lei 8.666/93, aplicável às contratações da Administração Pública, inclusive quanto aos prazos para a 

execução contratual. 

 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS/PENALIDADE 

16.1 Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, sem prejuízo multas 

previstas neste termo e das demais cominações referidas no Capitulo IV da Lei n°8.666/93, no que tem garantido o 

direito prévio da ampla defesa, a Contratada que: 

a) Deixar de entregar a documentação exigida nesse termo de referência; 

b)  No prazo determinado, não assinar o Contrato ou não retirar a Nota de Empenho; 
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c) Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa; 

d) Ensejar o retardamento da execução do objeto deste contratação; 

e) Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g) Comportar-se de modo inidôneo; 

h) Cometer fraude fiscal. 

16.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto desse termo, a Administração da Prefeitura Municipal de Luro de Freitas, 

poderá garantida a defesa prévia, aplicar á contratada vencedora as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b)  Multa moratória de 0,2%(dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por base o 

valor global do respectivo lote; 

c) Multa de 2% (dois por cento) a partir do 16°(decimo sexto) dia, até o 30° dia de atraso. 

d) Multa compensatória de 10%(dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote. 

e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por penalidades 

não superior a 02 (dois) anos; 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública. 

16.3 O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 20(trinta) dias, poderá ensejar a rescisão 

contrato. 

16.4 As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo até 

15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida, serão cobradas judicialmente. 

16.5. Compete a Prefeita Municipal a aplicação das penalidades previstas nos itens 16.1 e 16.2, alíneas “b”, “c”, “d”   “e” 

e “f”, ao Secretário de Trabalho Esporte e Lazer, a penalidade de advertência, prevista no item 16.2, alínea “a”, 

facultada a defesa do interessado, no prazo de 05(cinco) dias úteis, contados da notificação. 

16.6. Da aplicação da penalidades previstas no item 16.1 e 16.2 caberá recurso, no prazo de 05(cinco) dias uteis 

contados da notificação, que será dirigido á autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual pode 

reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informados. 

 

 

17. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

17.1.  A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões de 

interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 

conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 

fundamentado; 

17.2.  A anulação do procedimento licitatório induz à do Contrato; 

17.3.  Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, 

ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do 

Contrato;  

17.4.  No caso de desfazimento de processo licitatório, fica assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. 
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18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

18.1.  Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa 

ao presente Pregão Eletrônico; 

18.2.  Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do 

vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário; 

18.3.  O resultado desta licitação será comunicado aos licitantes, no mesmo dia do julgamento, ou, caso contrário, 

publicado na Imprensa Oficial; 

18.4.  O objeto deste Edital poderá sofrer acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento), de 

conformidade com o Artigo 65, da Lei Nº 8.666/93, sendo que as supressões poderão exceder este percentual, caso 

haja acordo entre as partes, conforme preconiza o § 2º, II, do referido Artigo; 

18.5. Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital, prevalecerá a redação do instrumento convocatório; 

18.6. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à Sessão 

Pública Virtual deste Pregão constarão em Ata divulgada no Sistema Eletrônico; 

18.7. Os litígios decorrentes deste procedimento licitatório serão dirimidos no foro do Município de Lauro de Freitas / 

Bahia. 

 

 

Lauro de Freitas, 09 de agosto de 2018. 

 

 

Manoela Cristina Vieira do Nascimento 

Pregoeira
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ANEXO I 

MINUTA DE CONTRATO 

 

O MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, inscrito no CNPJ/MF sob o Nº 13.927.819/0001-40, com sede 

na Praça João Thiago dos Santos, s/n, Centro, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato 

representada pela seu Prefeita Municipal – Srª Moema Isabel Passos Gramacho, e a empresa 

_______________________, inscrita no CNPJ/MF, sob o Nº ___________________________, com sede 

___________________________________, neste ato representado na forma dos seus estatutos sociais, 

doravante denominada CONTRATADA, perante as testemunhas abaixo firmadas, celebram o presente 

Contrato, mediante as clausulas e condições a seguir enunciadas. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, 

CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA NESTE EDITAL. REQUISITADO PELA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ESPORTE E LAZER. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

2.1. A fundamentação legal do presente Certame é a Lei 10.520/02 e Decretos Municipais Nº 2.356/2005 

e, subsidiariamente, pela Lei Nº 8.666, de 21/06/1993. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

3.1. Integram e complementam este termo de Contrato, no que não o contraria, ato convocatório, a 

Proposta da CONTRATADA e demais documentos integrantes e constitutivos do procedimento licitatório, 

Pregão Eletrônico Nº 018/2018, constante no Processo Administrativo de No 01083/2018.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS, ENTREGA E VIGÊNCIA 

4.1. Deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Trabalho Esporte e Lazer de Lauro de Freitas 

situado na Praça João Tiago dos Santos Centro Lauro de Freitas CEP. 42700-000. A entrega do bem 

deverá ser atestada pelo contratante, que aferirá a sua conformidade com as especificações constantes 

no Termo de Referencia. O servidor designado para acompanhar a entrega do objeto formalizara o seu 

recebimento na própria nota e/ou fatura correspondente. 

4.2. A contratada se obriga a efetuar a qualquer tempo, a substituição de material rejeitado, se este 

apresentar defeito de fabricação ou divergências relativas as especificações constantes do pedido 

independentemente da quantidades rejeitada. 

4.3. Caso não seja aceito na entrega, por parte da Contratante, o produto e/ou material de instalação, por 

estar em discordância com sua especificação, inclusive em relação a sua metragem em cumprimento e/ou 

largura, a contratada ficará obrigada a substituí-lo no prazo máximo de 05 dias. O Custo de substituição 

de materiais, peças e equipamentos em desacordo com as especificações e/ou considerados impróprios 

pela fiscalização da SETREL correrá por conta e risco da empresa CONTRATADA.  A inexecução, total 
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ou parcial, produtos contratados ensejará a aplicação de penalidades à CONTRATADA, conforme 

descrito neste Termo de Referência e legislação específica. 

4.4. O Prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado, período previsto no Inciso IV do Art. 57 da Lei Federal nº 

8.666/93 de 21/06/1993. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: É de responsabilidade da CONTRATADA a entrega dos materiais no local 

designado no Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO  

5.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo objeto do presente contrato, o valor GLOBAL de 

R$ ______________ (______), conforme apresentado na Proposta da CONTRATADA, devidamente 

aprovada pela CONTRATANTE, sendo o valor global no importe de R$ ________(_____). 

PARAGRAFO PRIMEIRO: Estão inclusos no valor previsto nesta Cláusula, todos os tributos, 

contribuições e encargos trabalhistas incidentes sobre o objeto deste Contrato, de acordo com a 

legislação em vigor, bem como todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros 

da CONTRATADA. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: As despesas decorrentes a entrega dos materiais objetos da presente 

licitação estarão incluídas nos preços propostos, sendo de inteira responsabilidade da contratada. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. As despesas decorrentes da execução deste Contrato será no presente exercício com recursos 

orçamentários das contratantes assim classificados:  

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ESPORTE E LAZER 

Unidade Gestora Atividade Elemento Despesa Fonte de Recurso 

1100 2230 44905200 00 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – FORMA DE PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será efetuado após entrega dos materiais e emissão de Fatura/ Nota Fiscal com código 

de barras, que deverá ser atestada pela Secretaria solicitante. 

7.2 A Contratada fica vedado, negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da duplicata emitida através 

de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobrança em carteira simples, ou seja, 

diretamente na CONTRATANTE. 

7.3. A CONTRATANTE poderá descontar do pagamento, importâncias que, a qualquer título, lhes sejam 

devidas pela CONTRATADA, por força deste Contrato. 

7.4. No caso da CONTRATADA deixar de cumprir qualquer disposição contratual, comprovando-se tal 

fato, os pagamentos ficarão retidos até que a pendência seja resolvida, sem prejuízo de quaisquer 

medidas punitivas dispostas na Lei n° 8.666/93. 

7.5. Durante o período de retenção, não correrão juros ou atualizações monetárias de natureza qualquer, 

sem prejuízo de outras penalidades previstas neste.  
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7.6. A CONTRATADA, optante pelo Simples, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, 

declaração, conforme modelo constante do Anexo IV da Instrução Normativa SRF Nº 480, de 15/12/2004. 

Caso não o faça, sofrerá retenção de imposto e contribuições, de acordo com a referida instrução. 

7.7. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e 

reapresentação, reabrindo-se integralmente o prazo para seu processamento no setor competente. 

7.8. Todos os pagamentos ficam condicionados à prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, 

Estadual, Municipal, a Previdência Social, Justiça do trabalho e junto ao FGTS. 

 

CLÁUSULA OITAVA – TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO  

8.1. A CONTRATADA não poderá transferir ou ceder o presente Contrato, sob pena de rescisão do 

ajuste. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Sem prejuízo das obrigações dispostas no Edital e Termo de Referência, são obrigações da 

CONTRATANTE: 

9.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato através de um empregado especialmente designado 

para tais atividades, quais sejam: anotações e registros de todas as ocorrências, determinando o que for 

necessário a regularização das falhas ou defeitos observados, e ainda propor aplicações de penalidades 

e a rescisão do Contrato, quando for o caso;  

9.2. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio das Notas Fiscais/Faturas discriminativas dos 

serviços prestados, devidamente atestadas;   

9.3. Comunicar imediatamente à CONTRATADA quaisquer irregularidades apresentadas na ENTREGA 

e/ou prestação dos serviços, fixando prazos para a sua correção; 

9.4. Cumprir e exigir o cumprimento das disposições contidas nas cláusulas deste Termo de Referência, 

podendo aplicar as penalidades previstas em lei pelo não cumprimento das obrigações contratuais ou 

execução insatisfatória. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. A Contratada obriga-se a cumprir todas as obrigações descritas no Termo de Referência, as da 

minuta de contrato, e todas as demais obrigações inerentes ao objeto contratado, como se aqui 

transcritas estivessem e indicar, no momento da assinatura do contrato, representante da empresa e 

substituto eventual, que manterá interlocução direta com a CONTRATANTE, por meio do Fiscal do 

Contrato. 

10.2.  A CONTRATADA deverá dar garantia de 01 (um) ano para serviços e produtos, a contar   da 

emissão do Termo de Recebimento pela Contratante, garantindo inclusive assistência técnica, 

manutenção preventiva e corretiva e reposição de peças necessárias, desde que não constatado mau uso 

por parte da Contratante. 

10.3. Assumir despesas referentes a transporte, carga, descarga dos materiais a serem utilizados no 

serviço.   
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10.4. Substituir ou refazer, no máximo de 5 dias, às suas expensas e responsabilidade, os materiais ou 

serviços que não estiverem de acordo com as especificações técnicas 

 

10.5. Providenciar, por sua conta, todos os registros e licenças, exigidos por leis ou atos dos órgãos 

federais, estaduais e municipais competentes, para prestação do serviço, objeto deste Termo de 

Referência. 

 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES E PENALIDADES  

11.1 Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, sem 

prejuízo multas previstas neste termo e das demais cominações referidas no Capitulo IV da Lei 

n°8.666/93, no que tem garantido o direito prévio da ampla defesa, a Contratada que: 

i) Deixar de entregar a documentação exigida nesse termo de referência; 

j)  No prazo determinado, não assinar o Contrato ou não retirar a Nota de Empenho; 

k) Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa; 

l) Ensejar o retardamento da execução do objeto deste contratação; 

m) Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

n) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

o) Comportar-se de modo inidôneo; 

p) Cometer fraude fiscal. 

11.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto desse termo, a Administração da Prefeitura Municipal de 

Luro de Freitas, poderá garantida a defesa prévia, aplicar á contratada vencedora as seguintes sanções: 

g) Advertência; 

h)  Multa moratória de 0,2%(dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando 

por base o valor global do respectivo lote; 

i) Multa de 2% (dois por cento) a partir do 16°(decimo sexto) dia, até o 30° dia de atraso. 

j) Multa compensatória de 10%(dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote. 

k) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por 

penalidades não superior a 02 (dois) anos; 

l) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública. 

11.3 O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 20(trinta) dias, poderá ensejar 

a rescisão contrato. 

11.4 As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida 

no prazo até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida, serão cobradas 

judicialmente. 

16.5. Compete a Prefeita Municipal a aplicação das penalidades previstas nos itens 11.1 e 11.2, alíneas 

“b”, “c”, “d”   “e” e “f”, ao Secretário de Trabalho Esporte e Lazer, a penalidade de advertência, prevista no 

item 11.2, alínea “a”, facultada a defesa do interessado, no prazo de 05(cinco) dias úteis, contados da 

notificação. 
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11.6. Da aplicação da penalidades previstas no item 11.1 e 11.2 caberá recurso, no prazo de 05(cinco) 

dias uteis contados da notificação, que será dirigido á autoridade superior, por intermédio da que praticou 

o ato, a qual pode reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informados. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O atraso injustificado na execução do Contrato, por período superior a 30 

(trinta) dias, poderá ensejar a rescisão do Contrato. 

 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REAJUSTE  

12.1. A critério da Contratante, em havendo prorrogação, os preços sofrerão reajuste anual, calculado 

pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE, contado a partir da data do início do contrato, ou conforme acordo entre as 

partes. 

 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ADITAMENTO  

13.1. O presente Contrato poderá ser alterado ou prorrogado mediante a celebração de termo aditivo, 

desde que presente alguma das hipóteses previstas nos Arts. 57 e 65 da Lei 8.666/93. 

 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – RECISÃO CONTRATUAL 

14.1. A inadimplência parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das cláusulas e condições 

estabelecidas no presente CONTRATO, assegurará à CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, 

mediante notificação, através de ofício, entregue diretamente ou por via postal, com prova de 

recebimento, ficando a critério da CONTRATANTE declarar rescindido o presente CONTRATO nos 

termos desta cláusula e/ou aplicar as multas previstas neste termo contratual e as demais penalidades 

previstas na Lei Nº 8.666/93. 

14.2. O presente CONTRATO poderá, ainda, ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no Artigo 

78 da Lei Nº 8.666/93.  

14.3. No caso de rescisão por razões de interesse público, a CONTRATANTE enviará à CONTRATADA 

aviso prévio, com antecedência de 30 (trinta) dias. 

14.4. A rescisão se dará de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou 

extrajudicial, nos casos previstos nos Incisos IX, X e XVII do Artigo 78 da Lei Nº 8.666/93. 

14.5. Em qualquer caso de rescisão será observado o parágrafo único do Artigo 78 da Lei Nº 8.666/93. 

14.6. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa 

prevista no Art. 77 da Lei Nº 8.666/93. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O Contrato será rescindido de pleno direito independentemente de interposição 

judicial ou extrajudicial para apuração de responsabilidade civil, administrativa e criminal quando a 

contratada: 

a) Recusar-se a prestar os serviços de acordo com as especificações estabelecidas no Contrato. 

b) Falir ou dissolver-se. 

c) Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato. 

 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA – FISCALIZAÇÃO  
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15.1. A CONTRATANTE fiscalizará como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse o exato e fiel 

cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no presente CONTRATO. 

 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO  

16.1. Fica eleito o foro da Comarca de Lauro de Freitas/ Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas deste 

Contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

E para firmeza e validade, e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, é expedido o 

presente Contrato em 04 (quatro) vias, que lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes 

e pelas testemunhas abaixo identificadas. 

 

 

Lauro de Freitas/ Bahia,                de                            2018. 

 
 
PELA CONTRATANTE:     PELA CONTRATADA: 
 
 
 
 

__________________________                      __________________________ 
NOME:       NOME: 
R.G.      R.G. 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 

__________________________                      __________________________ 
NOME:      NOME: 
R.G.      R.G. 
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ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado da licitante) 

 

 

........................................ (nome da empresa), inscrita (o) no CNPJ sob o Nº ........................, com sede 

................................... (endereço completo), interessada(o) em participar do Edital de Pregão Eletrônico 

– Nº 018/2018, instaurado pela Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, declara, sob as penas da Lei, 

que não existe fato impeditivo para a contratação desta referida empresa junto à Administração Pública e 

que a mesma se obriga a comunicar a superveniência do mesmo, caso ocorra. 

     

 

           

________________________________________________             

NOME E ASSINATURA DO DECLARANTE 
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ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado da licitante) 

 

 

 

____________________________ (nome da empresa), inscrito no CNPJ Nº _________________, por 

intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a) _________________, portador (a) da Carteira de 

Identidade Nº ______________ e do CPF Nº __________________, DECLARA, para fins do disposto no 

inciso V do Art. 27 da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Nº 9.854, de 27 de outubro 

de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos.  

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (). 

 

Lauro de Freitas, _____ de _____________ de _____. 

 

 

 

____________________________________________                              

(REPRESENTANTE LEGAL) 
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ANEXO IV 

CARTA DE CONVOCAÇÃO 

 

 

Á 

 

 

EMPRESA VENCEDORA 

 

 

Pelo presente, convidamos o representante legal dessa empresa para, após o recebimento desta 

convocação, comparecer a Procuradoria Geral do Município, para assinatura do Contrato referente ao 

Pregão Eletrônico – Nº 018/2018.  

 

         

Atenciosamente, 

 

 

Manoela Cristina Vieira do Nascimento 

                        Pregoeira  
 

 

 

 

 

 

OBS.: ESSA CARTA DE CONVOCAÇÃO É PARA A EMPRESA VENCEDORA, MANDAR VIA SEDEX 

COM A DOCUMENTAÇÃO, COM CARIMBO E ASSINATURA DO PREPOSTO.  
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ANEXO V 

PLANILHA DISCRIMINATIVA 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado da licitante) 

 

IT
E

M
 

DESCRIMINAÇÃO UNIDADE Quant 
V. 

Unitário 

Secretaria 

  

SETREL 

Valor Total 

1 

Placa tatame 1 x1 dupla face - dentado de encaixe, espessura 40 
mm, cobertura: película sinalizadora com textura espécial para 
prática desportiva. Composição: E.V.A. Copolímero etileno acetado 
de vinila, especialmente desenvolvida para absorção de impactos 
com memória de retorno, cor vermelha, com tecnologia e qualidade 
aprovada pelos principais órgãos e equipes nacionais e 
internacionais, com ADCC, UFC, IBJFF e CBJJ. 

UNIDADE 200 
 R$              

197,67  
 R$                     

39.534,00  

2 

Kimono para jiu-jitsu, 100% algodão, com medidas oficiais da 
CBJJ (Confecção Brasileira de Jiu-jitsu): Blusão feito com tecido 
trançada reforçada  (680gr/m), gola de lona com 6 costuras. Calça 
feita com tecido de lona (550gr/m), duplo tecido de coxa até a barra 
e reforço extras. Galão nas laterais das pernas M2. 

UNIDADE 20 
 R$              

293,67  
 R$                       

5.873,40  

3 

Kimono para jiu-jitsu, 100% algodão, com medidas oficiais da 
CBJJ (Confecção Brasileira de Jiu-jitsu): Blusão feito com tecido 
trançada reforçada  (680gr/m), gola de lona com 6 costuras. Calça 
feita com tecido de lona (550gr/m), duplo tecido de coxa até a barra 
e reforço extras. Galão nas laterais das pernas M3. 

UNIDADE 20 294,33 
 R$                       

5.886,60  

4 

Kimono para jiu-jitsu, 100% algodão, com medidas oficiais da 
CBJJ (Confecção Brasileira de Jiu-jitsu): Blusão feito com tecido 
trançada reforçada  (680gr/m), gola de lona com 6 costuras. Calça 
feita com tecido de lona (550gr/m), duplo tecido de coxa até a barra 
e reforço extras. Galão nas laterais das pernas M4. 

UNIDADE 25 294 
 R$                       

7.350,00  

5 

Kimono para jiu-jitsu, 100% algodão, com medidas oficiais da 
CBJJ (Confecção Brasileira de Jiu-jitsu): Blusão feito com tecido 
trançada reforçada  (680gr/m), gola de lona com 6 costuras. Calça 
feita com tecido de lona (550gr/m), duplo tecido de coxa até a barra 
e reforço extras. Galão nas laterais das pernas A0. 

UNDIDADE 25 293,33 
 R$                       

7.333,25  

6 

Kimono para jiu-jitsu, 100% algodão, com medidas oficiais da 
CBJJ (Confecção Brasileira de Jiu-jitsu): Blusão feito com tecido 
trançada reforçada  (680gr/m), gola de lona com 6 costuras. Calça 
feita com tecido de lona (550gr/m), duplo tecido de coxa até a barra 
e reforço extras. Galão nas laterais das pernas A1. 

UNIDADE 25 293,67 
 R$                       

7.341,75  

7 

Kimono para jiu-jitsu, 100% algodão, com medidas oficiais da 
CBJJ (Confecção Brasileira de Jiu-jitsu): Blusão feito com tecido 
trançada reforçada  (680gr/m), gola de lona com 6 costuras. Calça 
feita com tecido de lona (550gr/m), duplo tecido de coxa até a barra 
e reforço extras. Galão nas laterais das pernas A2. 

UNIDADE 35 294,33 
 R$                     

10.301,55  

8 

Manopla, confeccionado em couro natural, composto de poliamida, 
etil vinil acetado e poliuretano, medindo 52 cm de altura x 25 cm de 
alrgura x 9,0 cm de comprimento, pesando entre 660 gramas e 680 
gramas. Pares. 

UNIDADE 10 183,33 
 R$                       

1.833,30  
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9 

Girador para saco de boxe, confeccionado em aço galvanizado, 
medindo 20 cm de altura, composto por mola central resistente e 
dois ganchos móveis em cada extremidade, peso entre 235 gramas 
e 245 gramas. Circunferência 11 cm. 

UNIDADE 50 60,33 
 R$                       

3.016,50  

10 
Pares de luva oficial para boxe da confederação Brasileira de 
Boxe, couro sintético, fechamento em velcro, 16 onças. 

UNIDADE 40 267,67 
 R$                     

10.706,80  

11 
Pares de luva oficial para boxe da confederação Brasileira de 
Boxe, couro sintético, fechamento em velcro, 18 onças. 

UNIDADE 40 267,33 
 R$                     

10.693,20  

12 

Saco de boxe, confeccionado em couro sintético, com enchimento 
de retalhos de tecido, acompanhado por correntes e girador com 
gancho, em formato cilíndrico, medindo 1,50 m de altura x 1,0 m de 
circunferência, pesando entre 34,95 kg e 35,05 kg. 

UNIDADE 25 234,67 
 R$                       

5.866,75  

13 

Saco de boxe, confeccionado em couro sintético, com enchimento 
de retalhos de tecido, acompanhado por correntes e girador com 
gancho, medindo 90 cm de altura x 95 cm de circunferência, 
pesando entre 16,95 kg e 17,05 kg. 

UNIDADE 25 196 
 R$                       

4.900,00  

14 

Protetor de cabeça na cor preta, confeccionado em couro sintético 
e poliester, contendo duas camadas de proteção que atuam 
independentemente, com alta absorção de impacto e proteção total 
da face, maxilares inferior e superior (maçã do rosto), e da região 
mentoniana (queixo). A região da orelha deve ser vazada, 
permitindo melhor comunicação e o fechamento com duplo velcro 
para que não abra durante os combates permitindo melhor fixação. 
Tamanho -P/M, com dimensões aproximadas de 20 x 24 cm (Lx A). 
Peso aproximado de 130 g. Item essencial de segurança. 

UNIDADE 25 167,67 
 R$                       

4.191,75  

15 

Protetor de cabeça na cor preta, confeccionado em couro sintético 
e poliester, contendo duas camadas de proteção que atuam 
independentemente, com alta absorção de impacto e proteção total 
da face, maxilares inferior e superior (maçã do rosto), e da região 
mentoniana (queixo). A região da orelha deve ser vazada, 
permitindo melhor comunicação e o fechamento com duplo velcro 
para que não abra durante os combates permitindo melhor fixação. 
Tamanho - G, com dimensões aproximadas de Ax L x P -25 x 30 x 
10 cm, peso aproximado  de 270 gramas. Item essencial de 
segurança. 

UNIDADE 25 167,33 
 R$                       

4.183,25  

16 
Bandagem elástica para prática do boxe/Muay Thai confeccionado 
em poliamida e poliéster tamanho 5 m. Pares. 

UNIDADE 100 39 
 R$                       

3.900,00  

17 

Protetor de canela para treino e lutas de Muay Thai ou qualquer 
outra modalidade de artes marciais. Em poliuretano (PU) de alta 
qualidade; alta resistência e durabilidade; fechamento em velcro; 
Tamanho M pares. 

UNIDADE 30 95,67 
 R$                       

2.870,10  

18 

Protetor de canela para treino e lutas de Muay Thai ou qualquer 
outra modalidade de artes marciais. Em poliuretano (PU) de alta 
qualidade; alta resistência e durabilidade; fechamento em velcro; 
Tamanho G pares. 

UNIDADE 30 95,67 
 R$                       

2.870,10  

19 
Protetor bucal simples em silicone moldável com estojo para 
protica de artes marciais 

UNIDADE 200 52,33 
 R$                     

10.466,00  

20 
Boneco sparring de pancada composição: Vynrubber. 
Dimensões Aproximadas: ( L X A X P): 600X1500 a 1900 x 280 cm. 

UNIDADE 2 2723,33 
 R$                       

5.446,66  
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21 

Faixa Tradicional Branca para jiu jitsu com 6 costuras, indicada 
para graduação de jiu jitsu . Recomendada pela confederação 
Brasileira de Jiu Jitsu, CBJJ, CBJJE, EPJJ, IFJJ, Brazilian Jiu Jitsu. 
Tamanho M4. 

UNIDADE 25 47,33 
 R$                       

1.183,25  

22 

Faixa Tradicional Branca para jiu jitsu com 6 costuras, indicada 
para graduação de jiu jitsu . Recomendada pela confederação 
Brasileira de Jiu Jitsu, CBJJ, CBJJE, EPJJ, IFJJ, Brazilian Jiu Jitsu. 
Tamanho A0. 

UNIDADE 35 46,67 
 R$                       

1.633,45  

23 

Faixa Tradicional Branca para Jiu Jitsu com 6 costuras, indicada 
para graduação de Jiu Jitsu. Recomedada pela Confederação 
Brasileira de Jiu Jtsu , CBJJ, CBJJE, EPJJ, Brazilian Jiu Jitsu. 
Tamanho AI 

UNIDADE 25 46,67 
 R$                       

1.166,75  

24 

Faixa Tradicional Branca para Jiu Jitsu com 6 costuras, indicada 
para graduação de jiu jitsu. Recomendada pela Confederação 
Brasileira de Jiu Jitsu, CBJJ, CBJJE, EPJJ, IFJJ, Brazilian Jiu Jitsu, 
Tamanho A2. 

UNIDADE 25 46,67 
 R$                       

1.166,75  

25 

Faixa Tradicional Branca para Jiu Jitsu com 6 costuras, indicada 
para graduação de jiu jitsu. Recomendada pela Confederação 
Brasileira de Jiu Jitsu, CBJJ, CBJJE, EPJJ, IFJJ, Brazilian Jiu Jitsu, 
Tamanho A3. 

UNIDADE 15 46,67 
 R$                          

700,05  

26 
Faixa elástica (Rubber Band) atóxica, padrão de 150 cm x 
aproximadamente 15 cm, na cor laranja, de resistência extraforte. 

UNIDADE 12 46,67 
 R$                          

560,04  

27 Cones para treinamento em PVC com , 30 cm na cor vermelha UNIDADE 60 11 
 R$                          

660,00  

28 

Colchonete para ginástica e musculação, confeccionado em 
espuma aglomerada - AG 100, com resistência a impactos e 
anatomicidade, medindo 1,5 ( C ) X 80 cm ( L ) X 3,0 cm (E) , 
revestimento emborrachado com 0,60 (micra) de espessura e 
abertura com ziper para manutenção da espuma ou troca do 
revestimento. 

UNIDADE 60 38,67 
 R$                       

2.320,20  

29 
Barreirinha para treinamento com altura ajustável até 38 cm em 
PVC. 

UNIDADE 24 94 
 R$                       

2.256,00  

30 
Bastão para provas de revezamento, confeccionado em aluminio 
liso e oco, de seção circular, em peça única, medindo entre 28 cm e 
30 cm, diâmetro de 12 cm a 13 cm, pesando no minimo 50g. 

UNIDADE 20 29 
 R$                          

580,00  

31 
Medalha em chapa de metal - Com fita de cetim vermelha tamanho  
retangular 6cm x 4 cm - Medalha de participação. 

UNIDADE 2000 12,83 
 R$                     

25.660,00  

32 

Apito para uso de árbitro, confeccionado em plástico, tamanho 
oficial, com esfera de plástico imperméavel em sua parte interior, 
contendo em sua parte anterior um arificio onde será inserida uma 
argola de metal para fixação do acordo. 

UNIDADE 20 30,67 
 R$                          

613,40  

33 
Bomba de ar, para encher bola confeccionada em PVC rigido ou 
similar, que permita o enchimento nos dois sentidos do movimento 
da barra (Double Action), com duas (02) agulhas finas. 

UNIDADE 10 32 
 R$                          

320,00  
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34 

Cronômetro Manuel Digital, progressivo e regressivo ( formato 
9H59M59S), a prova d'água, unidade de medida: 1/100 de 
segundos. Capacidade máxima de medição: 99 horas, 59 minutos, 
59 segundos, memória de 60 voltas e piques c/ 1/10 segundos, com 
mostrador de hora e data (12 e 24), alarme dispositivo de parada de 
tempo, bateria de lítio, 3.0 V, e cordão. Tamanho da caixa com 
medidas aproximadas de 8,50 cm x 6,50 cm.  x 2,30 cm. Lembrança 
de memória depois do inicio e também durante a operação. 

UNIDADE 10 164,33 
 R$                       

1.643,30  

35 

Placa Manual, fabricado em perfil tubular com pintura em esmalte 
sintético, medindo 1,8 m de altura por 1,0 m de largura, com 
marcador até 200 pontos com plaquetas fabricadas em PVC e 
identificação das equipes: Local e Visitante. 

UNIDADE 2 436 
 R$                          

872,00  

36 

Bola de Handebol Masculino Oficial, confeccionada em PU, 
costurada, dupla laminação, contendo em se interior câmara em 
butil, que proporcione alta aderência nas mãos, com 58 cm a 60cm 
de circuferência, pesando entre 425 e 475 gramas, miolo de silicone 
removivel e lubrificado, aferida, oficializada pela confederação 
Brasileira de Handebol ou pela Federação Pauista de Handebol ou 
no minimo, por 03 (TRÊS) federação da modalidade ( entenda-se 
por oficializada aquela utilizada nos campeonatos oficiais  no 
corrente ano). 

UNIDADE 12 260 
 R$                       

3.120,00  

37 

Bola de Basquete Masculino Oficial, confeccionada em PU, 
costurada, dupla laminação, contendo em se interior câmara em 
butil, que proporcione alta aderência nas mãos, com 58 cm a 60cm 
de circuferência, pesando entre 425 e 475 gramas, miolo de silicone 
removivel e lubrificado , aferida, oficializada pela Confederação 
Brasileira de Basquete  ou no minimo, por 03 (três) federações da 
modalidade (entenda-se por oficializada aquela utilização em 
campeonatos oficiais no corrente ano). 

UNIDADE 20 342,33 
 R$                       

6.846,60  

38 

Bola de Futebol de Campo Oficial, confeccionada em PU, com 
gomos termo soldados, dupla laminação, contendo em sua interior 
cÂmara em butil, com 68 cm a 70 cm de circuferência, pesando 
entre 410 e 450 gramas, matrizada, miolo de silicone removivel e 
lubrificado, aferida, oficializada pela confederação Brasileira ou, no 
minimo, por 03 (três) federações da modalidade, ou pela FIFA - 
Approved (endenda-se por oficializada aquela utilizada em 
campeonatos oficiais no corrente ano). 

UNIDADE 80 238 
 R$                     

19.040,00  

39 

Bola de Futsal Oficial Masculina, confeccionada em PU, com 
gomos termo soldados, dupla laminação, contendo em seu interior 
câmara em butil, com 61 cm a 64 cm de circunferência, pesando 
entre 410 a 440 gramas, miolo de silicone removivel e lubrificada. 

UNIDADE 40 239,33 
 R$                       

9.573,20  

40 
Bola de volei de praia oficial, confeccionada em microfibra de PU, 
contendo em seu interior câmara em butil, com 65 cm a 67 cm de 
circunferência, pesando entre 260 e 280 grama. 

UNIDADE 25 332,33 
 R$                       

8.308,25  

41 
Bola de voleibol Oficial, confeccionada em semimicrofibra, 
matrizada, câmara de butil, pesando entre 260 a 280 gramas, com 
65 cm a 67 cm de circunferência, com miolo removível. 

UNIDADE 25 179,33 
 R$                       

4.483,25  
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42 

Bola de voleibol Oficial, confeccionada em PU, matrizada, 18 
gomos, câmara airbility, pesando entre 380 a 400 gramas, com 65 
cm a 67 cm de circunferência com miolo slip system removível e 
lubrificado 

UNIDADE 20 186 
 R$                       

3.720,00  

43 

Bola de Voleibol oficial, confeccionada em PU e microfibra, 
matrizada, dupla laminação, contendo em seu interor cãmara em 
airbility, com 65 cm a .67 cm de circunferência, pesando entre 260 e 
280 gramas, com miolo slip system removível e lubrificado, 
contendo 16 gomos, aferida e oficializada pela FIVB (Federação 
Internacional de Voleibol) 

UNIDADE 20 352,33 
 R$                       

7.046,60  

44 

Placar eletrônico, altura dos dígitos numéricos entre 20 e 14 cm, 
modelo poliesportivo em aluminio com pintura eletrostática; a base 
de leds ultra bright, uso indoor e semi outdoor; medindo 
300x125x9cm, com display de cristal líquido; período de jogo de 1 a 
5, e/p; até 59:59 progressivo abaixo de 1 min, modo refressivo, 
utiliza décimos 0:59:0; prest do cronômetro 00,05,07,10,12,15,20 ou 
chave prog para qualquer valor: start, pause e prest e prog; alarme 
com 2 sirenes intermitentes de 120 db; sinalizador de vantagem de 
pontos da equipe piscando; sinalizador de tempo de pontos 
piscando até 2 por equipe e por período; com display de cristal 
líquido o painel comando; painel de nomes através de placas; 
embalagem apropriada para o produto. 

UNIDADE 1 59966,67 
 R$                     

59.966,67  

45 

Poste de voleibol, confeccionadoem tubo de aço galvanizado de 3 
polegadas (9.12 cm) de diâmetro, com buchas e cremalheira em 
ferro fundido, medida oficial ( total de 2,80 m de comprimento ), com 
ajuste na altura de 2,55 m acima do solo, pintado com esmalte 
sintético, munido de catraca para esticar e fixar a rede. Pares. 

UNIDADE 4 1793,33 
 R$                       

7.173,32  

46 

Rede para Aro de Basquete, medida oficial, com diâmetro entre 
450 mm e 457 mm e comprimento entre 400 mm e 450 mm, 
confeccionada em fios de polipropileno (seda) de 2,0 mm, com 
malha de 7,0 cm x 7,0 cm. 

PAR 8 39 
 R$                          

312,00  

47 
Antena oficial para voleibol em fibra de vidro maciço com 1,80m 
de comprimento e 10 mm de diâmetro, demarcações intercaladas 
nas cores vermelha e branca. Pares. 

PAR 4 56,33 
 R$                          

225,32  

48 

Conjunto para basquete: Camisa manga regata produzida em 
poliéster, tecnologia dry - pro, numeração frontal e costas medidas 
para atletas de até 2,05 m, tamanho GG do número 1 ao 16. Calção 
em tecido dry force tamanho GG 

UNIDADE 10 546,67 
 R$                       

5.466,70  

49 Coletes Dupla face infantil (P) UNIDADE 300 18,33 
 R$                       

5.499,00  

50 Coletes Dupla face Tamanho M UNIDADE 200 18,33 
 R$                       

3.666,00  

51 Coletes Dupla face Tamanho G UNIDADE 300 18,33 
 R$                       

5.499,00  

52 Bermuda Casual 100% poliester infantil Tamanho (P) UNIDADE 300 31,67 
 R$                       

9.501,00  

53 Bermuda Casual 100% poliester Tamanho (M) UNIDADE 200 31,67 
 R$                       

6.334,00  

54 Bermuda Casual 100% poliester Tamanho (G) UNIDADE 300 
 R$                

31,67  
 R$                       

9.501,00  

55 
Camisa polo manga curta 100% poliester Tamaho G 

UNIDADE 60 
 R$                

42,00  
 R$                       

2.520,00  

56 Troféus: Em madeira, acrílico e metal UNIDADE 200 
 R$                

84,67  
 R$                     

16.934,00  
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57 Cones de plástico tamanho P, M e G UNIDADE 50 
 R$                

19,33  
 R$                          

966,50  

58 Cones emborrachados diversas cores tamanho P. UNIDADE 50 
 R$                

25,00  
 R$                       

1.250,00  

59 

Conjunto padrão para futebol de campo: Camisa produzida em 
poliester, tecnologia dry ice, manga curta, tamanho G, do número 1 
ao 22 sendo 1 e 12 camisa manga longa especificas para goleiro 
com amortecimento de cotovelos. Short produzido em tecido dry 
light, tamanho G, 66x45 cm (LXA). Meião punho dobrado com 
elástico, proteção para caneleira, faixa elástica reforçada, elástico 
no pé, calcanhar e sola do pé atoalhada, tamanho G adulto. 

UNIDADE 30 
 R$           

1.172,67  
 R$                     

35.180,10  

60 

Conjunto padrão para futebol de campo: Camisa produzida em 
poliester, tecnologia dry ice, manga curta, tamanho M, do número 1 
ao 22 sendo 1 e 12 camisa manga longa especificas para goleiro 
com amortecimento de cotovelos. Short produzido em tecido dry 
light tamanho M, 66x45 cm (LXA). Meião punho dobrado com 
elástico, proteção para caneleira, faixa elástica reforçada, elástico 
no pé, calcanhar e sola do pé atoalhada, tamanho M adulto. 

CNJ 30 
 R$           

1.062,67  
 R$                     

31.880,10  

61 

Conjunto padrão para vôlei: Short produzido em tecido dry ice, 
manga curta, tamanho  G, 68X47 CM (LXA) 16 unidades. Camisa 
manga regata produzida em dry ice 100% poliester numeração 
frontal e costas de 1 a 16. 

CNJ 10 
 R$              

982,67  
 R$                       

9.826,70  

62 

Conjunto padrão para futsal: Camisa produzida em poliester, 
tecnologia dry ice, manga curta, tamanho G, do número 1 ao 22, 
numeração frontal, sendo 1 a 12 camisa manga longa especificas 
para goleiro com amortecimento de cotovelos. Short produzido em 
tecido dry light, numeração frontal do 1 ao 22, tamanho G, 68x47 cm 
(LXA). Meião punho dobrado com elástico, proteção para caneleira, 
faixa elástica reforçada, elástico no pé, calcanhar e sola do pá 
atoalhada, tamanho G adulto. 

CNJ 15 
 R$           

1.156,00  
 R$                     

17.340,00  

    

VALOR  TOTAL  ========================================>  R$  487.079,46  

 

A licitante DECLARA, que acatará o pagamento da Administração conforme Edital, ao tempo 

que indica os dados bancários da licitante: 

BANCO 

      .............................. 

AGÊNCIA 

                    ............................. 

             Nº DA CONTA 

    ............................. 

 

(local, data) 

 

_______________________________________________________ 
Representante Legal 
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa) 
Carimbo da Empresa 
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ANEXO VI 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. Da Justificativa de aquisição/contratação de serviço 

As Ações Esportivas desenvolvidas através dos programas e projetos previstos no Planejamento desta 

Secretaria, visam contemplar e percorrer todas as áreas e territórios de nosso Município. Para tanto se faz 

necessário a aquisição dos materiais e acessórios esportivos que são artefatos importantes para a 

execução e desenvolvimento dessas ações. Estes materiais visam instrumentalizar e contemplar todas as 

modalidades esportivas carenciadas, visando expandir as atividades que já existem e promover a 

iniciação de outras as quais ainda não estão em execução, alcançando sobretudo as áreas com os 

maiores índices de pessoas em situações de vulnerabilidade social.  

2. Da Especificação: 
1.  Placa de tatame tamanho 1x1 – dupla face, Dentado de encaixe, espessura 40mm, Cobertura: película siliconada com 
textura especial para pratica desportiva. Composição: E.V.A copolímero etileno acetato de vinil, especialmente 
desenvolvido para absorção de impactos com memória de retorno, cor vermelha, com tecnologia e qualidade 
aprovadas pelos principais órgãos e equipes nacionais e internacionais, como ADCC, UFC, IBJFF e CBJJ.  

200 

2.  Kimono para Jiu-Jitsu, 100% algodão, com medidas oficiais da CBJJ (Confederação Brasileira de Jiu Jitsu): Blusão – 
feito com tecido trançado reforçado (680gr/m), gola de lona com 6 costuras. Calça – feita com tecido de lona 
(550gr/m), duplo tecido da coxa até a barra e reforços extras.Galão nas laterais das pernas. M2, Cor Branca 

20 

3.  Kimono para Jiu-Jitsu, 100% algodão, com medidas oficiais da CBJJ (Confederação Brasileira de Jiu Jitsu): Blusão – 
feito com tecido trançado reforçado (680gr/m), gola de lona com 6 costuras. Calça – feita com tecido de lona 
(550gr/m), duplo tecido da coxa até a barra e reforços extras.Galão nas laterais das pernas. M3, Cor Branca 

20 

4.  Kimono para Jiu-Jitsu, 100% algodão, com medidas oficiais da CBJJ (Confederação Brasileira de Jiu Jitsu): Blusão – 
feito com tecido trançado reforçado (680gr/m), gola de lona com 6 costuras. Calça – feita com tecido de lona 
(550gr/m), duplo tecido da coxa até a barra e reforços extras.Galão nas laterais das pernas. M4, Cor Branca 

25 

5.  Kimono para Jiu-Jitsu, 100% algodão, com medidas oficiais da CBJJ (Confederação Brasileira de Jiu Jitsu): Blusão – 
feito com tecido trançado reforçado (680gr/m), gola de lona com 6 costuras. Calça – feita com tecido de lona 
(550gr/m), duplo tecido da coxa até a barra e reforços extras. Galão nas laterais das pernas. A0, Cor Branca 

25 

6.  Kimono para Jiu-Jitsu, 100% algodão, com medidas oficiais da CBJJ (Confederação Brasileira de Jiu Jitsu): Blusão – 
feito com tecido trançado reforçado (680gr/m), gola de lona com 6 costuras, Patch nas costas, no peito, na manga, 
bandeira do Brasil, bordado na manga. Calça – feita com tecido de lona (550gr/m), duplo tecido da coxa até a barra e 
reforços extras. Galão nas laterais das pernas. A1, Cor Branca 

25 

7.  Kimono para Jiu-Jitsu, 100% algodão, com medidas oficiais da CBJJ (Confederação Brasileira de Jiu Jitsu): Blusão – 
feito com tecido trançado reforçado (680gr/m), gola de lona com 6 costuras. Calça – feita com tecido de lona 
(550gr/m), duplo tecido da coxa até a barra e reforços extras. Galão nas laterais das pernas. A2, Cor Branca 

35 

8.  Manopla, confeccionado em couro natural, composto de poliamida, etil vinil acetato e poliuretano, medindo 52 cm de 
altura X 25 cm de largura X 9,0 cm de comprimento, pesando entre 660 gramas e 680 gramas.Pares 

10 

9.  Girador para saco de boxe, confeccionado em aço galvanizado, medindo 20 cm de altura, composto por mola central 
resistente e dois ganchos móveis em cada extremidade, peso entre 235 gramas e 245 gramas. Circunferência 11 cm. 

50 

10.  Pares de luva oficial para Boxe da Confederação Brasileira de Boxe, couro sintético, fechamento em velcro, 16 onças. 40 

11.  Pares de luva oficial para Boxe da Confederação Brasileira de Boxe, couro sintético, fechamento em velcro, 18 onças. 40 

12.  Saco de boxe, confeccionado em couro sintético, com enchimento de retalhos de tecido, acompanhado por correntes 
e girador com gancho, em formato cilíndrico, medindo 1,50 m de altura X 1,0 m de circunferência, pesando entre 
34,95 kg e 35,05 kg. 

25 

13.  Saco de boxe, confeccionado em couro sintético, com enchimento de retalhos de tecido, acompanhado por correntes 
e girador com gancho, medindo 90 cm de altura X 95 cm de circunferência, pesando entre 16,95 kg e 17,05 kg. 

25 

14.  Protetor de Cabeça na cor preta, confeccionado em couro sintético e poliéster, contendo duas camadas de proteção 
que atuam independentemente, com alta absorção de impacto e proteção total da face, maxilares inferior e superior 
(maçã do rosto),e da região mentoniana (queixo). A região da orelha deve ser vazada, permitindo melhor 
comunicação e o fechamento com duplo velcro para que não abra durante os combates permitindo melhor fixação. 
Tamanho – P/M, com dimensões aproximadas de 20 x 24 cm (L x A). Peso aproximado de 130 g. Item essencial de 
segurança. 

25 

15.  Protetor de Cabeça na cor preta, confeccionado em couro sintético e poliéster, contendo duas camadas de proteção 
que atuam independentemente, com alta absorção de impacto e proteção total da face, maxilares inferior e superior 
(maçã do rosto),e da região mentoniana (queixo). A região da orelha deve ser vazada, permitindo melhor 
comunicação e o fechamento com duplo velcro para que não abra durante os combates permitindo melhor fixação. 
Tamanho – G, com dimensões aproximadas de A x L x P - 25 x 30 x 10 cm, peso aproximado de 270 gramas. Item 

25 
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essencial de segurança. 

16.  Bandagem elástica para pratica do Boxe/Muay Thai confeccionado em poliamida e poliéster tamanho 5 m. Pares 100 

17.  Protetor De Canela para o treino e lutas de Muay Thai ou qualquer outra modalidade de artes marciais. Em 
Poliuretano (PU) de alta qualidade; Alta resistência e durabilidade; Fechamento em velcro; Tamanho M Pares 

30 

18.  Protetor De Canela para o treino e lutas de Muay Thai ou qualquer outra modalidade de artes marciais. Em 
Poliuretano (PU) de alta qualidade; Alta resistência e durabilidade; Fechamento em velcro; Tamanho G: Pares 

30 

19.  Protetor Bucal Simples em Silicone Moldável Com Estojo para pratica de artes marciais 200 

20.  Boneco Sparring de Pancada Composição: Vynrubber. Dimensões Aproximadas: (LxAxP): 600x1500 a 1900x280 cm. 2 

21.  Faixa Tradicional Branca  para jiu jitsu com 6 costuras, indicada para graduação de jiu jitsu.  Recomendada pela 
Confederação Brasileira de Jiu Jitsu, CBJJ, CBJJE, FPJJ, IFJJ, Brazilian Jiu Jitsu. Tamanho M4 

25 

22.  Faixa Tradicional Branca  para jiu jitsu com 6 costuras, indicada para graduação de jiu jitsu.  Recomendada pela 
Confederação Brasileira de Jiu Jitsu, CBJJ, CBJJE, FPJJ, IFJJ, Brazilian Jiu Jitsu. Tamanho A0 

35 

23.  Faixa Tradicional Branca  para jiu jitsu com 6 costuras, indicada para graduação de jiu jitsu.  Recomendada pela 
Confederação Brasileira de Jiu Jitsu, CBJJ, CBJJE, FPJJ, IFJJ, Brazilian Jiu Jitsu. Tamanho A1 

25 

24.  Faixa Tradicional Branca  para jiu jitsu com 6 costuras, indicada para graduação de jiu jitsu.  Recomendada pela 
Confederação Brasileira de Jiu Jitsu, CBJJ, CBJJE, FPJJ, IFJJ, Brazilian Jiu Jitsu. Tamanho A2 

25 

25.  Faixa Tradicional Branca  para jiu jitsu com 6 costuras, indicada para graduação de jiu jitsu.  Recomendada pela 
Confederação Brasileira de Jiu Jitsu, CBJJ, CBJJE, FPJJ, IFJJ, Brazilian Jiu Jitsu. Tamanho A3 

15 

26.  Faixa elástica (Rubber Band) atóxica, padrão de 150 cm x aproximadamente 15 cm, na cor laranja, de resistência 
extraforte. 

12 

27.  Cones para treinamento em PVC com 30cm na cor vermelha. 60 

28.  Colchonete para Ginástica e Musculação, confeccionado em espuma aglomerada - AG 100, com resistência a 
impactos e anatomicidade, medindo 1,5 m (C) x 80 cm (L) x 3,0 cm (E), revestimento emborrachado com 0,60 (micra) 
de espessura e abertura com zíper para manutenção da espuma ou troca do revestimento. 

60 

29.  Barreirinha para Treinamento com altura ajustável ate 38 cm em PVC 24 

30.  Bastão para provas de revezamento, confeccionado em alumínio liso e oco, de seção circular, em peça única, 
medindo entre 28 cm e 30 cm, diâmetro de 12 cm a 13 cm, pesando no mínimo 50 g. 

20 

31.  MEDALHA EM CHAPA DE METAL  - COM FITA DE CETIM VERMELHA TAMANHO RETANGULAR: 6 CM X 4 CM – 
Medalha de participação 

2000 

32.  Apito para uso de árbitro, confeccionado em plástico, tamanho oficial, com esfera de plástico impermeável em sua 
parte interior, contendo em sua parte anterior um orifício onde será inserida uma argola de metal para fixação do 
cordão. 

20 

33.  Bomba de ar, para encher bola, confeccionada em PVC rígido ou similar, que permita o enchimento nos dois sentidos 
do movimento da barra (Double Action), com duas (02) agulhas finas. 

10 

34.  Cronômetro Manual Digital, progressivo e regressivo (formato 9H59M59S), à prova d’ água, unidade de medida: 1/100 
de segundos. Capacidade máxima de medição: 99 horas, 59 minutos, 59 segundos, memória de 60 voltas e piques c/ 
1/10 segundos, com mostrador de hora e data (12 e 24), alarme, dispositivo de parada de tempo, bateria de lítio, 3.0 
V, e cordão. Tamanho da caixa com medidas aproximadas de 8,50cm x 6,50cm x 2,30cm. Lembrança de memória 
depois do inicio e também durante a operação 

10 

35.  Placar Manual, fabricado em perfil tubular com pintura em esmalte sintético, medindo 1,8 m de altura por 1,0 m de 
largura, com marcador até 200 pontos com plaquetas fabricadas em PVC e identificação das equipes: LOCAL e 
VISITANTE. 

2 

36.  Bola de Handebol Masculino Oficial, confeccionada em PU, costurada, dupla laminação, contendo em seu interior 
câmara em butil, que proporcione alta aderência nas mãos, com 58 cm a 60 cm de circunferência, pesando entre 425 
e 475 gramas, miolo de silicone removível e lubrificado, aferida, oficializada pela Confederação Brasileira de Handebol 
ou pela Federação Paulista de Handebol ou no mínimo, por 03 (Três) federações da modalidade (entenda-se por 
oficializada aquela utilizada nos campeonatos oficiais no corrente ano). 

12 

37.  Bola de Basquete Masculino Oficial, confeccionada em PU e microfibra, dupla laminação, contendo em sua interior 
câmara em butil, com 75 cm a 78 cm de circunferência, pesando entre 600 e 650 gramas, matrizada, miolo de silicone 
removível e lubrificado, aferida, oficializada pela Confederação Brasileira de Basquete ou no mínimo, por 03 (Três) 
federações da modalidade (entenda-se por oficializada aquela utilizada em campeonatos oficiais no corrente ano). 

20 

38.  Bola de Futebol de Campo Oficial, confeccionada em PU, com gomos termo soldados, dupla laminação, contendo em 
seu interior câmara em butil, com 68 cm a 70 cm de circunferência, pesando entre 410 e 450 gramas, miolo de 
silicone removível e lubrificado, aferida, oficializada pela Confederação Brasileira ou, ou no mínimo, por 03 (Três) 
federações da modalidade, ou pela FIFA – Approved (entenda-se por oficializada aquela utilizada em campeonatos 
oficiais no corrente ano). 

80 

39.  Bola de Futsal Oficial Masculina, confeccionada em PU, com gomos termo soldados, dupla laminação, contendo em 
seu interior câmara em butil, com 61 cm a 64 cm de circunferência, pesando entre 410 e 440 gramas, miolo de 
silicone removível e lubrificada. 

40 

40.  Bola de Vôlei de praia Oficial, confeccionada em Microfibra de PU, contendo em seu interior câmara em butil, com 65 
cm a 67 cm de circunferência, pesando entre 260 e 280 grama. 

25 

41.  Bola de Voleibol Oficial, confeccionada em semimicrofibra, matrizada, câmara de butil, pesando entre 260 a 280 
gramas, com 65 cm a 67 cm de circunferência, com miolo removível. 

25 

42.  Bola de Voleibol Oficial, confeccionada em PU, matrizada, 18 gomos, Câmara airbility, pesando entre 380 a 400 
gramas, com 65 cm a 67 cm de circunferência com miolo slip system removível e lubrificado. 

20 
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43.  Bola de Voleibol Oficial, confeccionada em PU e microfibra, matrizada, dupla laminação, contendo em seu interior 
câmara em airbility, com 65 cm a 67 cm de circunferência, pesando entre 260 e 280 gramas, com miolo slip system 
removível e lubrificado, contendo 16 gomos, aferida e oficializada pela FIVB (Federação Internacional de Voleibol). 

20 

44.  Placar eletrônico, altura dos dígitos numéricos entre 20 e 14 cm, modelo poliesportivo em alumínio com pintura 
eletrostática; a base de leds ultra bright, uso indoor e semi-outdoor; medindo 300 x 125 x 9 cm, com display de cristal 
líquido; período de jogo de 1 a 5, e/p; até 59:59 progressivo abaixo de 1 min, modo regressivo, utiliza décimos 0:59.0; 
preset do cronômetro 00, 05, 07, 10, 12, 15, 20 ou chave prog para qualquer valor; start, pause e preset e prog; 
alarme com 2 sirenes intermitentes de 120 db; sinalizador de vantagem de pontos da equipe piscando; sinalizador de 
tempo de pontos piscando até 2 por equipe e por período; com display de cristal líquido o painel comando; painel de 
nomes através de placas; embalagem apropriada para o produto. 

1 

45.  Poste de Voleibol, confeccionado em tubo de aço galvanizado de 3 polegadas (9.12 cm) de diâmetro, com buchas e 
cremalheira em ferro fundido, medida oficial (total de 2,80 m de comprimento), com ajuste na altura de 2,55 m acima 
do solo, pintado com esmalte sintético, munido de catraca para esticar e fixar a rede. Pares 

4 

46.  Rede para Aro de Basquete, medida oficial, com diâmetro entre 450 mm e 457 mm e comprimento entre 400 mm e 
450 mm, confeccionada em fios de polipropileno (seda) de 2,0 mm, com malha de 7,0 cm X 7,0 cm. 

8 

47.  Antena oficial para voleibol em fibra de vidro maciço com 1,80 m de comprimento e 10 mm de diâmetro, demarcações 
intercaladas nas cores vermelha e branca. Pares 

4 

48.  Conjunto para Basquete: Camisa manga regata produzida em poliéster, tecnologia dry-pro, numeração frontal e 
costas medidas para atletas de até 2,05 m, tamanho GG do numero 1 ao 16. Calção em tecido dry-force tamanho GG 
, numeração frontal. 

10 

49.  Coletes Dupla face infantil (P) 300 

50.  Coletes dupla face tamanho M 200 

51.  Coletes dupla face tamanho G 300 

52.  Bermuda Casual 100% poliéster infantil Tamanho (P) 300 

53.  Bermuda Casual 100% poliéster Tamanho (M) 200 

54.  Bermuda Casual 100% poliéster Tamnho (G) 300 

55.  Camisa polo manga curta 100%  poliéster Tamanho G 60 

56.  Troféus: Em madeira, acrílico e metal. 200 

57.  Cones de plástico tamanho P, M e G. 50 

58.  Cones emborrachados diversas cores tamanho p. 50 

59.  Conjunto padrão para futebol de campo: Camisa Produzida em poliéster, tecnologia dry-ice, manga curta, tamanho G, 
do número 1 ao 22 sendo 1 e 12 camisa manga longa especificas para goleiro com amortecimento de cotovelos. Short 
produzido em tecido dry-light, tamanho G, 68x47 cm (LxA), numeração frontal do 1 ao 22. Meião punho dobrado com 
elástico, proteção para caneleira, faixa elástica reforçada, elástico no pé , calcanhar e sola do é atoalhada, tamanho G 
adulto. 

30 

60.  Conjunto padrão para futebol de campo: Camisa Produzida em poliéster, tecnologia dry-ice, manga curta, tamanho M, 
do número 1 ao 22 sendo 1 e 12 camisa manga longa especificas para goleiro com amortecimento de cotovelos. Short 
produzido em tecido dry-light, tamanho M, 66x45 cm (LxA). Meião punho dobrado com elástico, proteção para 
caneleira, faixa elástica reforçada, elástico no pé , calcanhar e sola do é atoalhada, tamanho M adulto. 

30 

61.  Conjunto padrão para Vôlei: Short produzido em tecido dry-light, tamanho G, 68x47 cm (LxA) 16 unidades. Camisa 
manda regata produzida em dry-ice 100% poliéster  numeração frontal e costas de 1 a 16. 

10 

62.  Conjunto padrão para futsal: Camisa Produzida em poliéster, tecnologia dry-ice, manga curta, tamanho G, do número 
1 ao 22 ,numeração frontal, sendo 1 e 12 camisa manga longa especificas para goleiro com amortecimento de 
cotovelos. Short produzido em tecido dry-light, numeração frontal do 1 ao 22, tamanho G, 68x47 cm (LxA). Meião 
punho dobrado com elástico, proteção para caneleira, faixa elástica reforçada, elástico no pé , calcanhar e sola do é 
atoalhada, tamanho G adulto. 

15 

 
 
3. Dos Prazos e da Entrega 

Deverão ser entregues na Secretaria Municipal de trabalho esporte e lazer Lauro de Freitas situado a Rua  

Centro Lauro de Freitas CEP: 42.700-000 

A entrega do bem deverá ser atestada pelo Órgão Contratante, que aferirá a sua conformidade com as 

especificações constantes do Pedido de Cotação de Preços.  

 O servidor designado para acompanhar a entrega do objeto formalizará o seu recebimento na própria 

nota fiscal e/ou fatura correspondente,   

A Contratada se obriga a efetuar, a qualquer tempo, a substituição de material rejeitado, se este 

apresentar defeito de fabricação ou divergências relativas às especificações constantes do Pedido 

independentemente da quantidade rejeitada. 
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4. Dos Prazos do contrato 

 

4.1- Dos Prazos do contrato 12 ( doze)  meses. 

  

5. Documentos a serem apresentados juntamente com a proposta de preços: 

 Todas as certidões de regularidade fiscal e trabalhista deverão estar anexadas ao 

processo de compra. 

 

6. Deveres do Contratado 

 A Contratada obriga-se a cumprir todas as obrigações descritas no Termo de 

Referência, as da minuta de contrato, e todas as demais obrigações inerentes ao objeto 

contratado, como se aqui transcritas estivessem e indicar, no momento da assinatura do 

contrato, representante da empresa e substituto eventual, que manterá interlocução direta com a 

CONTRATANTE, por meio do Fiscal do Contrato. 

 A CONTRATADA deverá dar garantia produtos, a contar da emissão do Termo de 

Recebimento pela Contratante,  

 Assumir despesas referentes a transporte, carga, descarga dos materiais a serem 

utilizados no serviço.   

 

 Substituir ou refazer, no máximo de 5 dias, às suas expensas e responsabilidade, os 

materiais ou serviços que não estiverem de acordo com as especificações técnicas.  

 Providenciar, por sua conta, todos os registros e licenças, exigidos por leis ou atos dos 

órgãos federais, estaduais e municipais competentes, para prestação do serviço, objeto deste 

Termo de Referência. 

 Todos os materiais constantes nas planilhas deverão resguardar a máxima qualidade.  

 As quantidades explicitadas nas planilhas acima se referem a uma estimativa da 

SETREL, podendo sofrer acréscimos ou supressões em consonância com a Lei Federal nº 

8.666/93. 

 

7. Deveres da Contratante 

 Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato através de um empregado 

especialmente designado para tais atividades, quais sejam: anotações e registros de todas as 

ocorrências, determinando o que for necessário a regularização das falhas ou defeitos 

observados, e ainda propor aplicações de penalidades e a rescisão do Contrato, quando for o 

caso;  

 Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio das Notas Fiscais/Faturas 

discriminativas dos serviços prestados, devidamente atestadas;   
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 Comunicar imediatamente à CONTRATADA quaisquer irregularidades apresentadas na 

ENTREGA e/ou prestação dos serviços, fixando prazos para a sua correção 

 Cumprir e exigir o cumprimento das disposições contidas nas cláusulas deste Termo de 

Referência, podendo aplicar as penalidades previstas em lei pelo não cumprimento das 

obrigações contratuais ou execução insatisfatória. 

 

8. Procedimentos de Fiscalização e Gerenciamento do Contrato 

 

A fiscalização por parte da SETREL não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 

vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 

não implica em corresponsabilidade da SETREL ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 

Artigo 70 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

O fiscal deverá registrar as ocorrências e determinar as medidas necessárias ao fiel cumprimento das 

obrigações da prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência, bem como atestar a realização 

do objeto contratado. 

O responsável pelo recebimento e conferencia do material na sede da Secretaria será a Sr. Adelson 

Bispo Sena  Mat. 738550 CPF: 586.151.565-49. 

 

9. Critérios de Aceitação do Objeto 

Preço acordado, layout dos Kimonos, coletes e camisas,( em anexo), fornecimento do produto 

especificado. Caso não seja aceito na entrega, por parte da Contratante, o produto e/ou material ou 

instalação, por estar em discordância com sua especificação, ia contratada ficará obrigada a substituí-lo 

no prazo máximo de 05 dias. O Custo de substituição de materiais, em desacordo com as especificações 

e/ou considerados impróprios pela fiscalização da SETREL correrá por conta e risco da empresa 

CONTRATADA. A inexecução, total ou parcial, produtos contratados ensejará a aplicação de penalidades 

à CONTRATADA, conforme descrito neste Termo de Referência e legislação específica. Os uniformes 

deverão conter a logomarca da PMLF. Layout será enviado por e-mail. 

9.1- obrigações especificas nos materiais de uniformes: 
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 10. Das Sanções Administrativas: 

10.1 Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem 

prejuízo multas previstas neste termo e das demais cominações referidas no Capitulo IV da Lei 

n°8.666/93, no que tem garantido o direito prévio da ampla defesa, a Contratada que: 

a) Deixar de entregar a documentação exigida nesse termo de referência; 

b)  No prazo determinado, não assinar o Contrato ou não retirar a Nota de Empenho; 

c) Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa; 

d) Ensejar o retardamento da execução do objeto deste contratação; 

e) Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g) Comportar-se de modo inidôneo; 

h) Cometer fraude fiscal. 

 

10.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto desse termo, a Administração da Prefeitura Municipal de 

Luro de Freitas, poderá garantida a defesa prévia, aplicar á contratada vencedora as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b)  Multa moratória de 0,2%(dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, 

tomando por base o valor global do respectivo lote; 

c) Multa de 2% (dois por cento) a partir do 16°(decimo sexto) dia, até o 30° dia de atraso. 

d) Multa compensatória de 10%(dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote. 
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e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

Administração por penalidades não superior a 02 (dois) anos; 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública. 

 

10.3 O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 20(trinta) dias, poderá ensejar 

a rescisão contrato. 

10.4 As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida 

no prazo até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida, serão cobradas 

judicialmente. 

10.5 Compete a Prefeita Municipal a aplicação das penalidades previstas nos itens 10.1 e 10.2, alíneas 

“b”, “c”, “d”   “e” e “f”, ao Secretário de Trabalho Esporte e Lazer, a penalidade de advertência, prevista no 

item 10.2, alínea “a”, facultada a defesa do interessado, no prazo de 05(cinco) dias úteis, contados da 

notificação. 

10.6 Da aplicação da penalidades previstas no item 10.1 e 10.2 caberá recurso, no prazo de 05(cinco) 

dias uteis contados da notificação, que será dirigido á autoridade superior, por intermédio da que praticou 

o ato, a qual pode reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informados. 

 

11.  Fonte de Recurso: 00 (TESOURO) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

     LAURO DE FREITAS 
           

PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 018/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº 01083/2018 

 

 35 

ANEXO I - REGULAMENTO 
LIGA DO AREAL DE LAURO DE FREITAS 2018 

TABELA 
 

GRUPO A GRUPO B 

BAHIA 
REBOLO 

TREM DAS SEIS 
VL 

ALTOS DA ITINGA 

JC 
BOCA JR 

VILA PRAINA 
KALAMGOS 
JUVENTUDE 

DOMINGO – 02.09.18 

01 9:00 Rebolo X Boca JR  

 

DOMINGO – 09.09.18 

03 9:00 Trem das Seis X Vila Praiana     

04 10:30 VL X Kalamgos 

 

DOMINGO – 16.09.18 

05 09:00                JC X BAHIA   

06 10:30 JUVENTUDE X REBOLO  

 

DOMINGO – 23.09.18 

07       VILA PRAIANA X VL 

08  ALTOS DA ITINGA X BOCA JR     

 

DOMINGO – 30.09.18 

09   KALAMGOS X ALTOS DA ITINGA 

10  JUVENTUDE X  TREM DAS SEIS  

 

DOMINGO – 07.10.18 

11       REBOLO X VILA PRAIANA 

12                 VL X JC     

 

DOMINGO – 14.10.18 

13                  BAHIA X BOCA JR   

14  ALTOS DA ITINGA X JUVENTUDE  

 

DOMINGO – 21.10.18 

15 09:00        TREM DAS SEIS X JC 

16 10:30      REBOLO X KALAMGOS  

 

 DOMINGO- 28-10-18 

17 09:00         VILA PRAIANA X BAHIA     

18 10:30       BOCA JR X VL  

 

                          DOMINGO – 04-11-2018 

19 09:00   KALAMGOS X  TREM DAS SEIS 

20 10:30  ALTOS DA ITINGA X JC 

 

                        DOMINGO – 11.11.18 

21 09:00        JUVENTUDE  X  VL 

22 10:30          BOCA JR  X TREM DAS SEIS 

 

                        DOMINGO – 18.11.18 

23 09:00        REBOLO X JC 

24 10:30 KALAMGOS X BAHIA 
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                        DOMINGO – 25.11.18 

25 09:00              BAHIA X JUVENTUDE 

26 10:30 VILA PRAIANA X ALTOS DAITINGA 

 

         DOMINGO –02.12.18 QUARTAS DE FINAIS  

27 09:00  

28 10:30  

 

         DOMINGO – 09.12.18 QUARTAS DE FINAIS 

29 09:00  

30 10:30  

 

        DOMINGO – 16.12.18 (SEMIFINAIS) 

31 09:00  

32 10:30  

 

        DOMINGO – 23.12.18 FINAL 

31 09:00  
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LIGA DESPORTIVA DE LAURO DE FREITAS 

ANEXO III - REGULAMENTO 

CAMPEONATO DA 1ª DIVISÃO - 2018 

TABELA 

GRUPO A  GRUPO B  GRUPO C   GRUPO D  

IPITANGA  

ESTRELA  

SCRET  

JAMBEIRO JALMA  

JC  

INTERNACIONAL  

LAUROFREITENSE  

ELITE  

LAURO DE FREITAS  

TRICOLOR  

CRUZEIRO  

JALMA  

DIVINO  

VITORINHA  

GOIÁS  

GRÊMIO  

AREIA BRANCA  

SÃO JORGE  

SÃO MARCOS  

  

SÁBADO – 01.09.2018   SEXTA-FEIRA – 21.09.18  

01  15:00  JC x Internacional  11  19:00  Jalma x Tricolor  

        

02  17:00  Ipitanga x Estrela  12  21:00  Areia Branca x Goiás  

        

     

Sexta – 07.09.18   SÁBADO - 22.09.18  

03  19:00  Goiás x Grêmio  13  15:00  São Jorge x Grêmio  

        

04  21:00  Tricolor x Cruzeiro  14  17:00  Elite x JC  

        

     

SÁBADO – 08.09.18   SEXTA-FEIRA – 28.09.18  

05  15:00  Scret x Jambeiro  15 19:00  Scret x Ipitanga  

        

06  17:00  Laurofreitense x Elite  16  21:00  Cruzeiro x Jalma  

        

     

Sexta – 14.09.18   SÁBADO - 29.09.18  

07  19:00  Areia Branca x São Jorge  17  15:00  Tricolor x Divino  

        

08  21:00  Jalma x Divino  18  17:00  Internacional x Laurofreitense  

        

     

SÁBADO – 15.09.18   SEXTA-FEIRA – 05.10.18  

09  09:00  Laurofreitense x JC  19  19:00  Estrela x Scret  

        

10  11:00  Jambeiro x Estrela  20  21:00  Goiás x São Jorge  
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SÁBADO – 06.10.18 – OITAVAS FINAIS   SEXTA-FEIRA – 19.10.18  OITAVAS FINAIS 

21  15:00    2 – Colocado A X 3 COLOCADO 27  19:00         2 COLOCADO D X 3 COLOCADO C 

        

22  17:00    1- COLOCADO X 4 COLOCADO B 28  21:00  1 COLOCADO D X 4 COLOCADO C   

 

SEXTA – FEIRA – 12.010.18 OITAVAS FINAIS  SABADO– 20.10.18 QUARTAS DE FINAIS   

23  19:00    2 COLOCADO  C X 3 COLOCADO D 29  19:00                                 X  

        

24  21:00    1 COLOCADO C X 3 COLOCADO  

 

30  21:00                                 X 

  

 SEXTA – 26.10.18 OITAVAS FINAIS     SABADO – 27.10.18 QUARTAS DE FINAIS   

25  15:00  X 31  19:00                                X  

        

26  17:00                                X 32  21:00                                 X 

 

SEXTA – 02.11.18 OITAVAS FINAIS  SEXTA-FEIRA – 20.11.18 SEMIFINAS   

25  19:00                                X 33  19:00                                X  

        

26  21:00                                 X    

 

SABADO – 27.11.18 FINAL  

34  19:00                                                                     X  
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LIGA DESPORTIVA DE LAURO DE FREITAS 

CAMPEONATO DA 2ª DIVISÃO - 2018  

TABELA  

GRUPO A  GRUPO B  GRUPO C  

AJAX  

BARUQUE  

FORÇA DE VONTADE INTER-
GRÊMIO  

JDF  

SANTO AMARO  

NOVA GERAÇÃO  

CHAPECOENSE  

ADP  

RIO VERMELHO  

LITORAL  

RENASCER  

 Domingo – 02.09.18   Domingo – 7.10.2018  

01  09:00  Ajax x Baruque    13  09:00  Baruque x Força de Vontade  

        

02  11:00  Força de Vontade x Inter-Grêmio  14  11:00  Inter-Grêmio x Ajax  

        

      

Domingo – 09.09.2018   Domingo – 14.10.2018  

03  09:00  JDF x Santo Amaro  15  09:00  Chapecoense x JDF  

        

04  11:00  Nova Geração x Chapecoense  16  11:00  Nova Geração x Santo Amaro  

        

     

Domingo – 16.09.2018   Domingo 21.10.2018  

05  09:00  ADP x Rio Vermelho  17  09:00  Renascer x ADP  

        

06  11:00  Litoral x Renascer  18  11:00  Rio Vermelho x Litoral  

        

     

Domingo – 23.09.2018   Domingo – 28.10.2018 (QUARTAS   – finais)  

07  09:00  Força de Vontade x Ajax  19  09:00  5º COL X 6º COL  

        

08  11:00  Inter-Grêmio x Baruque  20  11:00  1º COL X 8º COL  

     

Domingo – 30.09.2018   Domingo – 04.11.2018 (QUARTAS   – finais)  

09  09:00  Nova Geração x JDF  21  09:00  3º COL X 4º COL  

        

10  11:00  Santo Amaro x Chapecoense  22  11:00  2º COL X 7º COL  

        

     

Domingo – 11.11.2018 SEME FINAL    Domingo – 25.11.2018 FINAL   

22  09:00  X 24  09:00                                X    

        

23  11:00  X     
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Calendário das competições: 

 
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DO BAIRRO DE ITINGA – ADBI CAMPEONATO DE VETERANOS = 2018 

TABELA 

 
DOMINGO – 07-10-18 

EVENTO LOCAL PERIODO 

*Copa do Padroeiro Várias localidades do Município 

(08 Localidades) 

Julho de 2018 a  

15 de janeiro de 2019 

* Campeonato Municipal Feminino Estádio Municipal Gerino de Souza Filho, 

Centro 

Outubro a dezembro de 2018 

*Campeonato das Escolinhas de Futebol  
 
Sub-13  

Estádio Municipal Gerino de Souza Filho, 

Centro 

 Setembro a outubro de 2018 

*Campeonato das Escolinhas de Futebol  

Sub-15  

Estádio Municipal Gerino de Souza Filho, 

Centro 

setembro a outubro de 2018 

*Campeonato das Escolinhas de Futebol  

Sub-17  

Estádio Municipal Gerino de Souza Filho, 

Centro 

Outubro a dezembro de 2018 

*Campeonato Liga Desportiva de Lauro de 

Freitas –Veterano 

 

Estádio Municipal Gerino de Souza Filho, 

Centro 

setembro a Outubro de 2018 

*Campeonato Liga Desportiva Lauro de 

Freitas – Cinquentão  

 

Estádio Municipal Gerino de Souza Filho, 

Centro 

setembro a dezembro de 2018 

*Campeonato Liga Desportiva Lauro de 

Freitas   

 

Estádio Municipal Gerino de Souza Filho, 

Centro 

setembro a outubro de 2018 
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01 9:00  RENOVAÇÃO X CAIC  

02 10:30 REAL BRASIL X REVELAÇÃO  

 

DOMINGO – 14.10.18 

03 9:00 PARQUE SANTA RITA X  OS VELHINHOS     

04 10:30 Os GUERREIROS    X CHAMOU CHEGOU 

 

DOMINGO – 21.10.18 

05 09:00       MENINOS DA VILA X   CAIC   

06 10:30           DCC X REVELAÇÃO  

 

DOMINGO – 28.10.18 

07       REAL BRASIL X CHAMOU CHEGOU 

08         REVELAÇÃO X OS VELHINHOS     

 

DOMINGO – 02.11.18 

09   PARQUE SANTA RITA X  MENINOS DA 
VILA 

10   Os GUERREIROS   X DCC  

 

DOMINGO – 04.11.18 

11       RENOVAÇÃO X CHAMOU CHEGOU 

12      REAL BRASIL X  Os GUERREIROS     

 

DOMINGO – 11.11.18 

13    REAL BRASIL X DCC     

14    MENINOS DA VILA X OS VELINHOS  

 

DOMINGO – 18.11.18 

15 09:00        PARQUE SANTA RITA x  CAIC        

16 10:30      DCC X CHAMOU CHEGOU  

 

 DOMINGO- 25-11-18 

17 09:00         REVELAÇÃO X Os GUERREIROS     

18 10:30       RENOVAÇÃO X MENINOS DA VILA  

 

QUARTAS DE FINAL -DOMINGO – 02.12.18 

19                           X  

20                           X  

 

 QUARTAS DE FINAL -DOMINGO – 09.12.18 

21                          X 

22                           X 

 

(SEMIFINAIS ) DOMINGO – 16.12.18 

22                         X  

23                          X 

 

 FINAL 23-12-18 

24            

25            
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TABELA PORTÃO - VETERANO 

 
 
 
 
 

DOMINGO – 02.09.2018 

01 9:00           BEIRA RIO 0 X 1  UDINESE  

02 10:30 AGUIA BEACH 2 X 1 GOIOAS  

 

 

DOMINGO – 09.09.2018 

03 9:00 COLOMBIA X BOTAFOGO   

04 10:30 RUA 13 X MASSINHA  

 

 

DOMINGO – 16.09.2018 

05 9:00        UDINESE X AGUIA BEACH 

06 10:30       BEIRA RIO X  GOIOAS 

 

  

DOMINGO – 30.09.2018 

07 9:00       RUA 13  X  BOTAFOGO 

09 10:30      COLOMBIA x MASSINHA 

 

DOMINGO – 07.10.2018 

10 9:00         BEIRA RIO   x   AGUIA BEACH 

12 10:30           UDINESE   x   GOIOAS 

 

DOMINGO – 14.10.2018 

13 9:00        COLOMBIA  x  RUA 13  

14 10:30        BOTAFOGO X MASSINHA 

 
 

DOMINGO – 21.10.2018 

15 9:00     UDINESE  X   BOTAFOGO 

16 10:30      BEIRA RIO X  COLOMBIA 

DOMINGO – 28.10..2018 

17 9:00    GOIOAS  X   MASSINHA 

18 10:30   AGUIA BEACH  X  RUA 13 

DOMINGO –04.11.2018 

19 9:00      BEIRA RIO  X   BOTAFOGO 

20 10:30    COLOMBIA X UDINESE 

DOMINGO – SEME – FINAL 11-11-18 

21 9:00   

22 10:30  

   DOMINGO – FINAL 18-11-18 

23 9:00   
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CALENDARIO DE FUTSAL 2018 LIGA OURO 
 
 
 
 

GRUPO A P V D E GF GC SG 

Juventus        

Amigos de ED/SF        

Lendários        

Nirvana        

AS Bombas        

S.Roque/C.Gomes        

Meninos da Villa        

Select        

 
 
1ª RODADA 07/09 (GRUPO A) 
17h – Sel. São Sebastião x Amigos de ED 
18h - Lendários x Nirvana 
19h - AS Bombas x S.Roque 
20h - Meninos x Select 
 
1 RODADA 09/09 (GRUPO B) 
 
17h - Vitoria x Aston  
18h - Arsenal x UFBA 
19h - Galácticos x Fênix  
20h – Chapecó/Lauro x Ajax 
 
2ª RODADA 09/09 (GRUPO A) 
 
17h - Lendarios x Select 
18h – Sel. São Sebastião x Nirvana 
19h - Amigos de ED x AS Bombas 
20h - Meninos x S.Roque 
 
2ª RODADA 15/09 (GRUPO B) 
 
17h - Arsenal x Ajax 
18h - Vitoria x UFBA 
19h - Aston x Galaticos  
20h – Chapeco/Lauro x Fênix  
 
1ª RODADA DA COPA DA LIGA – 01/09 (SÁBADO) 
 
9h - Sel. São Sebastião X Afront 
10h - Nirvana X River Plate 
11h - Lendários x Raiz 
14h - Amigos de ED x Só Resenha 
15h - AS Bombas X Gigantes dahora 
16h - S.Roque X Treze de Maio 
17h - Chapeco/Lauro X CIF 

GRUPO B P V D E GF GC SG 

EC Vitoria         

Aston        

Arsenal         

UFBA        

Galácticos        

Fênix         

Chapecoense        

Ajax         
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18h - Meninos X Guerreiro 
 
 
 
2ª RODADA DA COPA DA LIGA -  02/09 (DOMINGO) 
9h - Vitoria X Afront-sub20 
10h - Arsenal X Ponte 
11h - Aston X Real Itapuã 
14h - UFBA X Desportivo Garra 
15h - Galácticos X EC Nacional 
16h - Fênix X Vivendas 
17h - Ajax X PFC 
18h - Select X Azurra 
 
3ª RODADA -  14/ 09 (GRUPO A) 
 
17h - Meninos x Nirvana 
18h - AS Bombas x Select 
19h - Sel. São Sebastião x Lendários 
20h - Amigos de ED x S.Roque 
 
3ª RODADA -  09/09 (GRUPO B) 
 
17h - Chapeco/Lauro x UFBA 
18h - Galácticos x Ajax 
19h - Vitoria x Arsenal 
20h - Aston x Fênix  
 
4ª RODADA – 16/09 (GRUPO A) 
 
17h - AS Bombas x Nirvana     
18h - Meninos x Sel. São Sebastião 
19h - Select x Amigos de ED 
20h - S.Roque x Lendários 
 
4ª RODADA – 16/09 (GRUPO B) 
 
17h - Fênix x Arsenal 
18h - Chapeco/Lauro x Vitoria 
19h - Ajax x Aston 
20h - Galácticos x UFBA 
 
 
5ª RODADA 15/09 (GRUPO A) 
 
17h - Sel. São Sebastião x S.Roque 
18h - Amigos de ED x Lendários 
19h - Nirvana x Select 
20h - AS Bombas x Meninos 
 
5ª RODADA - 22/09 (GRUPO B) 
 
17h – Vitoria x Fenix 
18h - Aston x Arsenal 
19h -UFBA x Ajax 
20h - Galácticos x Chapeco/Lauro 
OITAVAS DE FINAIS COPA – 29/09 
 
QUARTAS DE FINAIS -  06/10 
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6ª RODADA – 13/10 (GRUPO A) 
 
16h - Amigos de ED x Meninos 
17h - Sel. São Sebastião x Select 
18h - Lendários x AS Bombas 
19h – S.Roque x Nirvana 
 
6ª RODADA - 14/09 (GRUPO B) 
 
16h - Aston x Chapeco/Lauro 
17h - Vitoria x Ajax 
18h - Arsenal x Galaticos  
19h - Fênix x UFBA 
 
 
7ª RODADA – 15/09 (GRUPO A) 
 
16h - S.Roque x Select 
17h - Sel. São Sebastião x AS Bombas     
18h - Lendários x Meninos 
19h - Amigos de ED x Nirvana 
 
7ª RODADA -  16/09 (GRUPO B) 
 
16h - Fênix x Ajax  
17h - Aston x UFBA 
18h - Arsenal x Chapeco/Lauro 
19h - Vitoria x Galácticos  
 
OITAVAS DE FINAIS DA LIGA – 07/10 
 
QUARTAS DE FINAIS DA LIGA -  14/10 
 
SEMI FINAL LIGA E COPA 
 
FINAL LIGA E COPA 
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CALENDARIO DE FUTSAL 2018 

LIGA PRATA 
 

 
 
 

GRUPO A P V D E GF GC SG 

Afront        

Spartacus         

Raiz        

Só Resenha         

Gigantes dahora        

Treze de Maio        

Clube Futsal Itapuã         

Guerreiros         

 
 
1ª RODADA 08/09 (GRUPO A) 
13h - Afront x River Plate 
14h - Raiz x Só Resenha 
15h - Gigantes dahora x Treze de Maio 
16h - CFI x Guerreiros 
 
1 RODADA 16/09 (GRUPO B) 
 
13h - Afront-sub20 x Ponte  
14h - Real Itapuã x D. Garra 
15h - EC Nacional x Vivendas  
16h – PFC x Azurra 
 
2ª RODADA 23/09 (GRUPO A) 
 
13h - Raiz x Guerreiros 
14h - Afront x Só Resenha 
15h – River Plate x Gigantes dahora 
16h - CFI x Treze de Maio 
 
2ª RODADA 23/09 (GRUPO B) 
 
13h - Real Itapuã x Azurra 
14h - Afront-sub20 x D. Garra 
15h - Ponte x EC Nacional 
16h – PFC x Vivendas  
 
1ª RODADA DA COPA DA LIGA – 01/09 (SÁBADO) 
 
9h - Juventus X Afront 
10h - Nirvana X River Plate  
11h - Lendários x Raiz 
14h - Amigos de ED x Só Resenha 
15h - AS Bombas X Gigantes dahora 

GRUPO B P V D E GF GC SG 

Afront-sub20        

Ponte        

Real Itapuã         

D. Garra         

EC Nacional         

Vivendas        

PFC        

Azurra        
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16h - S.Roque X Treze de Maio 
17h - Chapeco/Lauro X CIF 
18h - Meninos X Guerreiro 
 
 
 
2ª RODADA DA COPA DA LIGA -  09/09 (DOMINGO) 
9h -   Vitoria X Afront-sub20 
10h - Arsenal X Ponte 
11h - Aston X Real Itapuã 
14h - UFBA X Desportivo Garra 
15h - Galácticos X EC Nacional 
16h - Fênix X Vivendas 
17h - Ajax X PFC 
18h - Select X Azurra 
 
3ª RODADA -  16/09 (GRUPO A) 
 
13h - CFI x Só Resenha 
14h - Gigantes dahora x Guerreiros 
15h - Afront x Raiz 
16h – River Plate x Treze de Maio 
 
3ª RODADA -  16/09 (GRUPO B) 
 
13h - PFC x D. Garra 
14h - EC Nacional x Azurra 
15h - Afront-sub20 x Real Itapuã 
16h - Ponte x Vivendas  
 
4ª RODADA - 16/09 (GRUPO A) 
 
13h - Treze de Maio x Raiz 
14h - CFI x Afront 
15h - Guerreiros x River Plate 
16h - Gigantes dahora x Só Resenha 
 
4ª RODADA – 16/09 (GRUPO B) 
 
13h - Vivendas x Real Itapuã 
14h - PFC x Afront-sub20 
15h - Azurra x Ponte 
16h - EC Nacional x D. Garra 
 
 
5ª RODADA 23/09 (GRUPO A) 
 
13h - Afront x Treze de Maio 
14h – River Plate x Raiz 
15h - Só Resenha x Guerreiros 
16h - Gigantes dahora x CFI 
 
5ª RODADA – 30/09 (GRUPO B) 
 
13h – Afront-sub20 x Vivendas 
14h - Ponte x Real Itapuã   
15h - D. Garra x Azurra 
16h - EC Nacional x PFC 
OITAVAS DE FINAIS COPA – 07/10 
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QUARTAS DE FINAIS COPA -  12/10 
 
6ª RODADA – 13/10 (GRUPO A) 
 
13h – River Plate x CFI 
14h - Afront x Guerreiros 
15h - Raiz x Gigantes dahora 
16h – Treze de Maio x Só Resenha 
 
6ª RODADA – 15/09 (GRUPO B) 
 
13h - Ponte x PFC 
14h - Afront-sub20 x Azurra 
15h - Real Itapuã x EC Nacional 
16h - Vivendas x D. Garra 
 
 
7ª RODADA – 23/09 (GRUPO A) 
 
16h - Treze de Maio x Guerreiros 
17h – River Plate x Só Resenha 
18h - Raiz x CFI 
19h - Afront x Gigantes dahora 
 
7ª RODADA -  08/09 (GRUPO B) 
 
13h - Vivendas x Azurra  
14h - Ponte x D. Garra 
15h - Real Itapuã x PFC 
16h - Afront-sub20 x EC Nacional 
 
OITAVAS DE FINAIS DA LIGA - 29/09 
 
QUARTAS DE FINAIS DA LIGA -  06/10 
 
SEMI FINAL LIGA E COPA 
 
FINAL LIGA E COPA 
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