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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 
 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2019 
 

PROCESSO N.º 035/2019 
 
 

Razão Social:  

CNPJ N.º  

Endereço:  

E-mail:  

Cidade:  Estado: 

Telefone:  Fax:  

Pessoa para contato:  

 
 
Recebemos, através do acesso à página www.feacfranca.sp.gov.br, neste data, cópia do 
instrumento convocatório da licitação acima identificada.  
 
 
Local:__________________ , ____,   de __________________ de 2019 
 
 
_____________________________________ 
Assinatura 
 
 

 
Senhor Licitante,  
 
Visando a comunicação futura entre o Fundação Esporte, Arte e Cultura e essa empresa, solicito de 
Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter à fundação esporte Arte Cultura 
por meio do E-mail: feacfranca@franca.sp.gov.br. Observação: Indicar no E-mail, quando do envio, 
na barra “assunto” o número do pregão em testilha 
 
A não remessa do recibo ou a não indicação do E-mail, quando do envio, na barra de assunto do 
número do pregão em testilha exime a Divisão Técnica Administrativa e Financeiro da comunicação 
de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações 
adicionais. 
 
 
Franca, 05 de junho de 2019. 
 
 
 
MARLON DANILO CENTENO  
Presidente da FEAC 
 

http://www.franca.sp.gov.br/
http://www.franca.sp.gov.br/
mailto:licitacoes@franca.sp.gov.br
mailto:licitacoes@franca.sp.gov.br
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PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 011/2019 

PROCESSO N.º 035/2019 
Tipo: Menor Preço por item 
Data do Pregão: 19/06/2019 

Horário do Pregão: 10h30min. 
 
Local: Av. Francisco de Paulo Quintanilha Ribeiro, n°550 – 4° Andar - Parque Francal – Franca 
SP 
 
 
A Fundação Esporte, Arte e Cultura de Franca, Estado de São Paulo, torna público para 
conhecimento de quantos possam se interessar que, na data, horário e local acima assinalado, fará 
realizar Licitação, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL para REGISTRO DE PREÇOS, pelo 
critério de menor preço por item, para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS 
EQUIPES DE ATLETISMO (EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE), em conformidade com as 
disposições deste Edital e seus respectivos anexos, cujo certame será regido pela Lei federal nº. 
10.520, de 17 de julho de 2, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei 
federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações e Decreto Municipal nº 8888/07.  
 
O Edital estará à disposição dos interessados, na Sala de Licitações, Av. Francisco de Paulo 
Quintanilha Ribeiro, n°550 – 4° Andar - Parque Francal – Franca SP das 08h00 às 17h00, de 
Segunda-feira à Sexta-feira e na Internet no site http://www.feacfranca.sp.gov.br 
 
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no horário e 
endereço acima mencionados, na sessão pública de processamento do Pregão, após o 
credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.  
 
A sessão de processamento do pregão será realizada na sala de Licitações da Fundação Esporte, 
Arte e Cultura de Franca, Av. Francisco de Paulo Quintanilha Ribeiro, n°550 – 4° Andar - Parque 
Francal – Franca SP iniciando-se no dia 19/06/2019, às 10h30min e será conduzida pelo Pregoeiro 
com o auxílio da Equipe de Apoio designados nos autos do processo em epígrafe.  
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 
1.1. Esta licitação tem por objeto o registro de preços para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
ESPORTIVOS PARA AS EQUIPES DE ATLETISMO (EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE), 
observadas todas as normativas aplicáveis aos serviços e em conformidade das especificações 
descritas no Anexo I e VIII do Edital;  
 
1.2. A entrega do(s) produto(s), objeto da licitação, será realizada parceladamente dentro do 
Município de Franca – SP, após emissão de Ordem de Fornecimento; 
 
 
1.3. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL  
 
1.3.1. O prazo de vigência contratual relacionado ao objeto da licitação será de 12 (doze) meses. 
 
 

http://www.franca.sp.gov.br./
http://www.franca.sp.gov.br./
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CLÁUSULA SEGUNDA: DA PARTICIPAÇÃO 
 
 
2.1. Somente poderão participar deste pregão microempreendedor individual, microempresas 

e empresas de pequeno porte do ramo de atividade pertinente ao objeto desta licitação e 
que atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, nos termos do art. 48, 
inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006. 

 
2.2.    Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto       
desta licitação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital, vedada a 
participação de empresas: 
 

• Estrangeiras que não funcionem no País;  

• Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de 
constituição;  

• Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas;  

• Impedidas e suspensas de licitar e/ou contratar nos termos do inciso III do 
artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, do artigo 7º da Lei 
Federal nº 10.520/02 e da Súmula nº 51 deste  Tribunal de Contas; 

• Aquelas que estiverem em regime de concordata ou de falência. 
 
2.3   Entende-se por Micro Empresas ou Empresas de Pequeno Porte aptas a participar da COTA 

RESERVADA aquelas definidas no art. 3º da Lei Complementar n.º 123/06 e que não se 
enquadram em nenhuma das situações previstas no §4º deste mesmo art. 3º da Lei 
Complementar n.º 123/06.  

 
2.4   Entende-se por Microempreendedores Individuais aptos a participar da COTA RESERVADA 

aqueles definidos no Art. 18A da Lei Complementar n.º 123/06 e regulamentado na Lei 
Complementar n.º 128/08. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA: - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um 

representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de 
entrega dos envelopes, identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto até as 
10 h 30 min do dia 19 de junho de 2019. 

 
3.2.1 Tratando-se de Procurador o credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de 

procuração ou instrumento particular, do qual constem poderes para a prática de todos os atos 
pertinentes ao certame, em nome da proponente, acompanhado da cópia autenticada do 
respectivo Estatuto ou Contrato Social e suas alterações que comprove a 
capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário para formulação de 
propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, conforme disposição 
do Art. 4º, inciso VI, da Lei nº 10.520/02. No caso de instrumento particular, o procurador deverá 
apresentar instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada no Anexo III 

 
3.2.2 Tratando-se de Representante Legal  (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado) deverá 

apresentar cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social e suas alterações, no 
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura. 
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3.3 O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, não 
puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, não 
inabilitará a licitante a participar deste Pregão, todavia ficará impedido de participar da fase de 
lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito 
de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há 
de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço;  
 

3.4 Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos 
credenciamentos de eventuais licitantes retardatários; 

 
3.5 Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada 

um deles poderá representar apenas um licitante credenciado 
 

3.6 Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão DECLARAÇÃO 
DANDO CIÊNCIA DE QUE CUMPREM PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
(VIDE ANEXO II) e entregarão os envelopes contendo a indicação do objeto e do preço 
oferecido, procedendo-se à sua imediata abertura e à verificação da conformidade das 
propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório. 

3.7  As empresas que desejarem utilizar-se dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 
deverão apresentar declaração, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para 
a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123 de 14 de 
dezembro de 2006, devidamente assinado pelo responsável legal da empresa, CONFORME 
ANEXO IV.     

3.8  A DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, 
assim como a DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
não devem integrar os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO, constituindo-se documentos a serem fornecidos separadamente, POR 
FORA dos envelopes (PROPOSTA) e (DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO)             

 
CLÁUSULA QUARTA: - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 
4.1. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, 
os seguintes dizeres: 

 
ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA 
PREGÃO Nº 011/2019 
PROCESSO Nº 035/2019 
 
ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO 
PREGÃO Nº 011/2019 
PROCESSO Nº 035/2019 
 

4.2 A proposta deverá ser elaborada conforme impresso que juntamos (Anexo I) e redigida em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas 
sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 
representante legal da licitante ou pelo procurador.  
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4.3.  Os documentos necessários à “HABILITAÇÃO” poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por funcionário da Fundação 
Esporte Arte Cultura. As autenticações de documentos que por venturas dependerem do servidor 
terão que ser, obrigatoriamente, efetuados com antecedência mínima de 24 horas da data da sessão 
inaugural, à exceção dos que forem obtidos via Internet, que não precisarão ser autenticados, os 
quais serão validados mediante consulta para comprovação de sua regularidade. Não serão 
autenticados documentos no dia da sessão de licitação. Frisa-se que as autenticações que ocorrerem 
na Fundação Esporte Arte Cultura não serão realizadas no momento da entrega dos documentos 
pelas empresas, mesmo que efetuados com antecedência mínima de 24 horas da data da sessão 
inaugural, devendo ser retirados um dia após a sua entrega no balcão. ¹ 
 
CLÁUSULA QUINTA: - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA.  
 
5.1.      A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 
 
5.2.1   Deverá ser impressa em 01 (uma) via, em papel timbrado do licitante, em língua portuguesa, 

salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, 
rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as 
folhas pelo representante legal do licitante proponente, sendo firme e precisa, sem alternativas 
de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, 
devendo ser preenchida conforme formulário PROPOSTA (Anexo I) deste edital. 

 
5.2.2   Constar preço unitário e preço global da proposta, conforme descrito no Anexo I, em 

moeda corrente nacional (R$), estando incluídos todos os impostos, taxas e quaisquer outras 
despesas necessárias ao cumprimento do objeto licitado, ressalvadas a hipótese prevista no § 
5º, do Artigo 65, da Lei nº 8.666/1993. Em caso de divergência entre os preços unitários e 
preço global da proposta, serão considerados os primeiros. 

 
5.2.3   Dados da conta bancária, constando o nome do banco, a agência e o número da respectiva 

conta. Deverá ser indicada apenas uma conta por CNPJ. Obs. Qualquer alteração posterior do 
banco, agência ou número da respectiva conta deverá ser informada, através de ofício, 
endereçado ao Setor de Tesouraria. (item não desclassificatória) 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
Obs: A Comissão Permanente de Licitações não reconhece VÁLIDO e PROCEDENTE o intento de se apresentar documentos impressos 
autenticados digitalmente pelo cartório CENAD (Central Notarial de Autenticação Digital), de modo a comprovar a veracidade das 
informações prestadas relativas à participação no certame, visto que em diligencias realizadas junto a este órgão tivemos a seguinte 
explicação sobre o processo de autenticação digital e os requisitos para aferir sua autenticidade: “O embasamento jurídico e a validade dos 
atos realizados por esta central provém da Medida Provisória 2200-2 e do Provimento nº 22/2013 da Corregedoria Geral de Justiça de SP. 
De acordo com estas, a impressão de um documento eletrônico por ente sem fé pública caracteriza a impossibilidade de comprovação da 
autoria e integridade do documento, tornando-se este um cópia meramente simples. Para validade, o documento deve ser entregue em 
formato digital e verificado no link de consulta da CENAD”. Ocorre que conforme informado pelo Sr. Coordenador os documentos impressos 
autenticados digitalmente pelo cartório CENAD constam expressamente o aviso de que “uma vez impresso perderá sua validade”, mesmo 
que estes viessem acompanhados da mídia para validação das cópias apresentadas, sendo que as cópias autenticadas seriam aquelas 
presentes na mídia, e não as anexadas ao processo. Portanto, os documentos autenticados pelo CENAD somente teriam validade em meio 
eletrônico para a conferência junto ao site e não em forma impressa como apresentado e solicitado no edital. Assim sendo, como tal 
previsão não consta expressamente no edital este tipo de documento impresso autenticado digitalmente pelo cartório CENAD não será 
aceito pela COPEL da Fundação Esporte Arte Cultura. 
Igualmente não terão como validos os documentos de hablitação e/ou credenciamento em cópia autenticada digital pelo denominado 
“cartório virtual” a exemplo do Cartório Azevedo Bastos acompanhada da respectiva certidão de autenticação digital com prazo de validade 
expirado, que impossibilita que sua autenticidade seja confirmada pela COPEL da Fundação Esporte Arte Cultura e/ou pregoeiro e sua 
equipe de apoio ou mesmo por qualquer pessoa no site do Cartório. Ao contrário, estando aludida certidão de autenticação digital 
dentro do prazo de validade a mesma será aceita sem ressalvas. 

5.2.4 Descrição detalhada das especificações do objeto cotado, em conformidade com as 
especificações constantes do Anexo I deste Edital; 



 

Fundação Esporte, Arte e Cultura – FEAC    
 Divisão Técnica, Administrativo e Financeiro              

                                   
 

________________________________________________________________________________________________________ 
Av. Francisco de Paulo Quintanilha Ribeiro, n°550 – Parque Francal – Franca SP – Cep: 14.403-125  

Tefefone: 3711-9356 –feacfranca@franca.sp.gov.br 

6 

 

5.2.5 Será desclassificada a proposta que não se refira ao preço unitário e total de cada item 
e também que deixe de ofertar proposta para alguns dos itens constante do Anexo I 
e/ou apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 
preços de mercado, superestimados ou manifestamente inexequíveis, assim 
considerados nos termos do disposto no § 3º do art. 44 e incisos I e II do art. 48 da Lei 
Federal nº 8.666/93 
 

5.2.6 No envelope proposta a empresa proponente deve apresentar, sob pena de 
desclassificação, declaração de disponibilidade ou de que reúne condições de 
apresentar oportunamente, se vencedor da licitação, catálogo ilustrativo e/ou folder 
relativo ao material cotado, em língua portuguesa, sem emendas ou rasuras, 
identificando corretamente o produto cotado (marca, código, modelo etc) sem deixar 
dúvidas por ocasião da análise técnica do(s) produtos que será(ão) analisado(s) pelos 
responsáveis pela área técnica da Secretaria requisitante. 

 
5.2.7. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de 

abertura deste Pregão. 
 
5.2.8. O prazo de pagamento será conforme indicado no subitem 11.1 deste Edital. 

 
5.2.9. As notas fiscais referentes a serviços deverão ser entregues na contabilidade até três dias 

uteis antes do término do mês e aquelas referentes a materiais até um dia útil antes do 
término do mês. 

 

5.2.10. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e 
seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar 
o seu julgamento. 

 
5.2.11. Em caso de omissão de qualquer prazo ficará estabelecido o prazo constante neste Edital. 
 
5.2.12. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e 

seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar 
o seu julgamento. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA: - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”. 
 
6.1. O envelope nº 02 “HABILITAÇÃO” deverá apresentar os seguintes documentos: 
 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos 
de eleição de seus administradores; 
 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício; 
 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresas 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; 
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e) Prova de inscrição no cadastro geral de contribuintes (CNPJ); 
 
f) Prova de inscrição estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante; 
 
g) Prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por meio da 
apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS, demonstrando situação regular 
no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

 
h) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou 
sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes 
certidões: 
 
h.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de 
Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da 
Receita Federal; 
 
h.2) Certidão de Regularidade de ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, 
expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa de Débitos Tributários expedidos 
pela Procuradoria Geral do Estado ou declaração de isenção ou de não incidência assinada 
pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei ou outra equivalente na forma da lei;  
 
h.3) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Municipais Mobiliários; 
 
i) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) mediante a apresentação da CND 
– Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN – Certidão Positiva com Efeitos de Negativa; 
 
j) Certidão negativa de falência e concordata, emitida pelo distribuidor do foro da sede do 
licitante; 
 
k) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei. 
 
OBS. 1: Para as empresas criadas recentemente que ainda não possuem balanços exigíveis é 
permitida a substituição por outro tipo de demonstração contábil. 
 
OBS. 2: Os microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno 
porte deverão apresentar demonstração contábil do último exercício social, mesmo que 
simplificadas, de acordo com o art. 27 da Lei Complementar nº 123/06 e alterações 
posteriores. (Art. 27. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples 
Nacional poderão, opcionalmente, adotar contabilidade simplificada para os registros e 
controles das operações realizadas, conforme regulamentação do Comitê Gestor). 
 
l) Declaração da empresa proponente que não foi declarada inidônea pela Administração direta 
ou indireta, Municipal, Estadual ou Federal, sob as penas da lei. (vide Anexo VII) 
 
m) Declaração conforme Art. 7º, XXXIII da Constituição Federal. (vide Anexo VI) 
 
n) Apresentação de um ou mais Atestados de Capacidade Técnica (declaração ou certidão), 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante 
prestado ou prestar serviços compatíveis e pertinentes com o objeto licitado. 
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o) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Positiva de Débitos 
Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução 
Administrativa TST nº 1470/2011;  
 
p) Declaração de não parentesco, conforme modelo constante do Anexo V deste edital.  

 
Obs.: As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
 
§ 1o  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 
FEAC, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
(Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014).  
 
§ 2o  A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o deste artigo, 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 Fundação Esporte Arte Cultura convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar 
a licitação. 

6.2 A não apresentação de qualquer dos documentos indicados neste subitem implicará a 
inabilitação da proponente. 

6.2.1  As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão 
válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

6.2.2  A ausência de alguma informação em documento exigido poderá ser suprida pela própria 
Comissão de Licitação, se os dados existirem em outro documento apresentado.  

 
6.2.2.1 As empresas participantes do certame em recuperação judicial devem estar cientes de 
que no momento da assinatura do contrato deverá ser apresentada cópia do ato de nomeação 
do administrador-judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional 
responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento 
equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo 
cumprido;    
 
6.2.2.2 As empresas participantes do certame em recuperação extrajudicial devem estar 
cientes de que no momento da assinatura do Contrato deverá ser apresentada comprovação 
documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo 
cumpridas.   
 
 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO. 
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7.1. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do “menor preço 
por item” dos itens constantes do Anexo I do Edital, levando-se em conta a compatibilidade com 
as especificações técnicas e demais estipulações constantes deste Edital e seus Anexos, 
registrando-se assim, o menor preço.  
 
7.1.1. No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do 
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 
 
7.2. Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro em envelopes separados, a 
proposta de preços e os documentos de habilitação. 
 
7.3. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste 
Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
 
a)  Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
 
7.3.1. No tocante aos preços as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais 
erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas 
para apuração do valor da proposta. 
 
7.3.2. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.  
 
7.4. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 
dos seguintes critérios: 
 
a)  Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores àquela; 
 
b)  Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços. No caso de empate nos preços, 
serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.  
 
7.5. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances 
de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente 
de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 
 
7.5.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em 
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de 
lances. 
 
7.6. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, devendo ser definidos na 
sessão de abertura do presente pregão. 
 
7.7. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinar da formulação de lances.  
 
7.8. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas 
para a etapa de lances, na ordem crescente do\s valores, considerando-se para as selecionadas o 
último preço ofertado. 
 
7.9. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 
preço. 
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7.10. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 
decidindo motivadamente a respeito. 
 
7.10.1. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será 
juntada aos autos por ocasião do julgamento.  
 
7.11. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para 
as microempresas e empresas de pequeno porte.  
 
7.12 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) superiores á 
proposta mais bem classificada, considerando o contido no art.45, incisos e parágrafos da Lei 
complementar nº 123/2006.  
“art 45. Para efeito do disposto no art.44 desta Lei Complementar, ocorrendo o empate, proceder-se-
á da seguinte forma:  
I – 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;  
II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso 
I do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese dos §§ 1o e 2o do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício 
do mesmo direito;  
III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1o e 2o do art. 44 desta Lei 
Complementar, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta.  
§ 1o Na hipótese da não contratação nos termos previstos no caput deste artigo, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.  
§ 2o O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.  
§ 3o No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o 
encerramento dos lances, sob pena de preclusão 
 
7.13. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação de seu autor. 
 
7.14. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, 
poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 
habilitação, inclusive mediante verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações e/ou 
diligências. 
 
7.14.1. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
justificada. 
 
7.15. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não 
sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.  
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7.16. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 
habilitada e declarada vencedora do certame. 
 
7.17. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o 
Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá 
sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e, assim, 
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de 
habilitação, caso em que será declarado vencedor. 
 
 
 
CLÁUSULA OITAVA: - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO. 
 
8.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a 
sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de memoriais 
devidamente protocolizadas junto ao pregoeiro, ficando as demais licitantes desde logo intimadas 
para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo 
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
8.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito 
de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o 
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 
 
8.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente.  
 
8.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.  
 
8.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 
CLÁUSULA NONA: - DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA  
 
9.1. Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, de acordo com as necessidades da 
Fundação Esporte, Arte e Cultura e Divisões requisitantes nos locais por ela indicados dentro do 
Município de Franca-SP, conforme quantidades expressas na Ordem de Fornecimento. Atualmente, 
os locais de entrega são determinados na solicitação. O serviço/aquisição contratado, objeto deste 
edital, deverá ser prestado mediante solicitação efetuada pelas Divisões requisitantes, 7 (sete) dias 
após a emissão da OF, sendo de total responsabilidade da contratada todas as despesas 
necessárias para a execução do serviço, tais como: despesas de embalagem, seguros, transporte, 
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos 
produtos. A entrega dos produtos ocorrerá de forma imediata, contado a partir do recebimento da 
Ordem de Serviço expedida pela FEAC, podendo ser prorrogado, desde que plenamente justificado, 
atendendo aos interesses e conveniências da Fundação Esporte Arte Cultura.  
 
9.2 – O prazo estabelecido no item 9.1 poderá ser prorrogado quando solicitado pelo fornecedor e 
desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Fundação Esporte Arte Cultura. 
 
9.3. O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da 
publicação da respectiva Ata.  
 



 

Fundação Esporte, Arte e Cultura – FEAC    
 Divisão Técnica, Administrativo e Financeiro              

                                   
 

________________________________________________________________________________________________________ 
Av. Francisco de Paulo Quintanilha Ribeiro, n°550 – Parque Francal – Franca SP – Cep: 14.403-125  

Tefefone: 3711-9356 –feacfranca@franca.sp.gov.br 

12 

9.4. O prazo de vigência contratual relacionado ao objeto da licitação será de 12 (doze) meses. 
 
9.5. A contratação somente será considerada concluída mediante a emissão de AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMNETO, expedida pela Secretaria requisitante. 
 
9.6. Caso o produto não corresponda ao exigido pelo Edital, consoante subitem anterior, a 
CONTRATADA deverá providenciar, no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis, a sua substituição 
visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no 
Edital, na Lei 8666/93 e no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.090/90). 
 
9.7. O fornecedor deverá atender aos pedidos efetuados durante a vigência do Compromisso de 
Fornecimento, ainda que a entrega seja prevista para data posterior ao vencimento do Compromisso 
de Fornecimento 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 
 
10.1. Fica expressamente assegurado à FEAC e às Divisões requisitantes, rejeitar no todo ou em 
parte os produtos entregues caso seja constatado que não atendam ou contrariem as exigências 
estabelecidas no presente edital. Nesta hipótese, a Contratada terá de substituir, por sua conta e 
risco, sem quaisquer ônus à FEAC, os produtos rejeitados; 
 
10.2. Os produtos deverão ser entregues de acordo com as necessidades e orientações da FEAC, 
após a emissão da Ordem de Fornecimento. A entrega dos produtos deverá ser realizada conforme 
necessidade e solicitação da FEAC; 
 
10.3. Será indispensável mencionar o número da Ordem de Fornecimento (OF), em toda a 
documentação referente ao objeto desta licitação. 
 
10.4. Não serão aceitos fornecimentos que não tenham sido autorizados por Ordem de 
Fornecimento (OF) ou Contrato, ou que, por qualquer motivo, não estejam de acordo com os termos 
e condições estabelecidas neste Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: - DA FORMA DE PAGAMENTO. 
 
11.1 - Os pagamentos serão efetuados pela Fundação Esporte, Arte e Cultura, exclusivamente por 
meio de créditos em conta bancária em nome da licitante adjudicada, mediante apresentação de nota 
fiscal dos produtos ou serviços. A Fundação Esporte, Arte e Cultura de Franca não se 
responsabilizará por outro tipo de cobrança. 
 
11.1.1 – Para efeito de contagem de prazo para pagamento pela Fundação Esporte, Arte e Cultura, 
será considerado o carimbo e data de entrada da Nota Fiscal nas Divisões competentes. Deste modo, 
a Nota Fiscal será paga após 30 (trinta) dias da data de entrada e carimbo da Divisão recebedora. 
 
11.2 – O preço a ser pago será o vigente na data do pedido independentemente do preço em vigor na 
data da entrega. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO CONTRATO: 
 
12.1.  A Fundação Esporte, Arte e Cultura, na qualidade de contratante, convocará a adjudicatária, 
após a devida adjudicação do objeto nos termos e para efeitos do art. 64 da Lei n.º 8.666/93, para 
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assinar o Termo de Contrato, conforme minuta em anexo, devendo fazê-lo no prazo de 05 dias, a 
partir do recebimento do chamamento, sob pena de incidir na multa de 10% sobre o valor global do 
contrato, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis, com base na lei federal 8.666/93. 
 
12.2. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o “Termo de Contrato”, no prazo e 
condições determinados, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às 
penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e à multa prevista no tópico antecedente. 
 
12.3. Na hipótese da adjudicatária se recusar a assinar o Contrato, no prazo e condições fixados, a 
Administração procederá à convocação das licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
obedecido o disposto no § 2º do art. 64 da Lei n.º 8.666/93. 
  
12.4. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
12.4.1.  A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, 
nos termos do § 1º do art. 65 da lei federal 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS SANÇÕES E PENALIDADES: 
 
13.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a 
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado nos sistemas de 
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 4º da Lei 10.520/02, pelo prazo 
de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 
cominações legais. 
 
13.1.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta; 
 
13.2. Pelo atraso na entrega dos produtos, considerando as condições e o prazo de entrega 
definido, será aplicada à CONTRATADA multa moratória de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia 
de atraso até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor do(s) produtos entregue(s) em atraso. 
 
13.3. A recusa em cumprir com a entrega dos produtos equivale a inadimplência contratual, 
sujeitando a adjudicatária a multa de 10% sobre o valor global da proposta adjudicada. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: - DA ENTREGA DO CATÁLAGO PELAS EMPRESAS 
DECLARADAS VENCEDORAS DA LICITAÇÃO. 
 
14.1 A comissão julgadora solicitará a apresentação de catálogo ilustrativo e/ou folder, em língua 
portuguesa, relativo ao material cotado e/ou equipamento, sem emendas ou rasuras, 
identificando corretamente o produto cotado (marca, código, modelo etc) sem deixar dúvidas 
por ocasião da análise técnica.  
 
14.2 A comissão julgadora reserva-se o direito ainda de poder eliminar determinado produto mediante 
análise de seu catálogo, sendo convocado o 2º classificado no certame e, assim, sucessivamente;  
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14.3 O(s) catálogo(s)/folder(s) e demais documentos do(s) material(ais) deverão ser enviados 
diretamente na FEAC, localizada à Avenida Francisco de Paula Quintanilha, n° 550, 4º andar, Parque 
Francal, Franca-SP, com todas as despesas de frete por conta das empresas licitantes, no horário de 
expediente, no prazo de 3 (três) dias a partir de sua solicitação; 
 
14.4 A comissão julgadora reserva-se o direito de solicitar, de todo e qualquer produto que achar 
necessário, caso julgue que as informações contidas no catálogo/folder não sejam suficientes para 
avaliação, a apresentação de amostras do material licitado, no prazo de 03 (três) dias a partir 
de sua solicitação. 
 
14.4 A análise dos catálogo(s)/folder(s) ou, se necessário, das amostras, será de responsabilidade 
dos servidores públicos municipais com vínculo com a modalidade referente ao objeto licitado, 
mediante laudo técnico informando os motivos da aceitação ou recusa da(s) amostra(s) que ficará à 
disposição dos licitantes, para conhecimento. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 
 
15.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o 
interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
15.2. O resultado do presente certame será divulgado no D.O.E e imprensa oficial local.  
 
15.3. Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no 
Diário Oficial do Estado e imprensa oficial local. 
 
15.4. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à 
disposição para retirada na Fundação Esporte Arte e Cultura da Prefeitura Municipal de Franca, após 
a homologação do certame. 
 
15.5. Eventuais esclarecimentos ou impugnações ao edital deverão ser dirigidas ao pregoeiro e 
protocolizados nos dias úteis, das 08:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, na Av. Francisco de 
Paulo Quintanilha Ribeiro, n°550 – Parque Francal – Franca SP , observando o prazo previsto nos 
parágrafos 1º e 2º do artigo 41 da Lei Federal n.º 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei 
Federal n.º 8.883/94 e seguintes.  
 
15.5.1. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame.  
 
15.6. Fica assegurado a Fundação Esporte, Arte e Cultura o direito de no interesse da  FEAC, 
anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos 
participantes, na forma da legislação vigente. 
 
15.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja 
comunicação do pregoeiro em contrário. 
 
15.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Prefeitura Municipal de Franca. 
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15.9. As empresas que retirarem o edital por meio eletrônico serão responsáveis pelo envio do 
aviso de recebimento ao Pregoeiro. Se não enviado este aviso, a empresa poderá não ser notificada 
sobre eventuais alterações do presente edital ou informações prestadas pelo Pregoeiro, isentando 
totalmente a Divisão Técnica Administrativa da Fundação Esporte, Arte e Cultura. 
 
15.10. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 
 
15.11. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de Franca, Estado de São Paulo.    
 
 
 
                                                                          

Franca, 05 de junho de 2019. 
 
 
 
 
MARLON DANILO CENTENO 
Presidente da FEAC 
Autoridade Competente 
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MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 

PROCESSO Nº 035/2019 

VALIDADE: ATÉ ______ DE _____________ DE 2019 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No ________/2019 

 

Aos ______ dias do mês de _________ do ano de dois mil e dezenove, na sede da FEAC Av. Francisco 
de Paulo Quintanilha Ribeiro, n°550 – Parque Francal – Franca SP , neste município de Franca, 
compareceram de um lado o Fundação Esporte Arte e Cultura, neste ato representado pelo Presidente 
Sr.______________________________, portador do RG. nº ___________________ e CPF nº 
__________________________, residente e domiciliado nesta cidade de Franca - SP, doravante 
designada simplesmente FEAC, e, de outro lado, a empresa 
___________________________________________________, com sede em ______________, à Rua 
_______________, _____- ____________ - inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da 
Fazenda sob nº __________________________, doravante denominada(s) CONTRATADA, neste ato 
representada por seu ________________ Senhor ____________________________________, portador 
da cédula de identidade RG. nº ____________________ e C.P.F/M.F. nº ______________________, 
residente e domiciliado em ______________________, à Rua _______________________, ____, e, 
pelos mesmos foi dito na presença das testemunhas ao final consignadas, que em face da homologação 
da adjudicação do Pregão Presencial de Registro de Preços nº ________/2019, constante do despacho 
exarado às fls. do Processo nº 035/2019, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS para o 

Registro de Preços de MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS EQUIPES DE ATLETISMO (EXCLUSIVO 
PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS 
DE PEQUENO PORTE), nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 22 de junho de 1993, atualizada pelo Lei 
Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994, e as seguintes cláusulas e condições que reciprocamente se 
outorgam e aceitam: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

1.1 O objeto da presente Ata é o Registro de Preços de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS 
PARA AS EQUIPES DE ATLETISMO (EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE), 
conforme descrição, marcas e preços constantes no Anexo I do Edital do Pregão Presencial de Registro 
de Preços nº 011/2019. 
 
1.2 A existência de preços registrados não obriga a CONTRATANTE a firmar as contratações que deles 
poderão advir, sem que caiba direito à indenização de qualquer espécie, ficando facultada a utilização de 
outros meios, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de Registro de Preços, 
assegurando-se ao beneficiário do Registro, preferência, em igualdade de condições, de acordo com o 
parágrafo 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 
 
2.1 O preço de cada item está especificado no Anexo I deste instrumento. 
 
2.2   Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, 
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mão de obra especializada, leis sociais, 
administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e pessoal e qualquer despesa, 
acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital. 
 
 



 

Fundação Esporte, Arte e Cultura – FEAC    
 Divisão Técnica, Administrativo e Financeiro              

                                   
 

________________________________________________________________________________________________________ 
Av. Francisco de Paulo Quintanilha Ribeiro, n°550 – Parque Francal – Franca SP – Cep: 14.403-125  

Tefefone: 3711-9356 –feacfranca@franca.sp.gov.br 

17 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE 
 
3.1 Os preços constantes do registro de preços serão reajustados de acordo e nas condições da 
legislação federal, observando as disposições do Decreto Municipal nº 8888/07. O presente reajuste 
encontra-se suspenso até disciplinamento diverso oriundo de legislação federal e nas condições desta. 
 
3.2 – Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser reajustados nos termos e 
prazos fixados pelo órgão controlador. 
 
3.3 – O disposto no item anterior aplica-se igualmente, nos casos de incidência de novos impostos ou 
taxas e de alteração das alíquotas dos já existentes. 
 
3.4 O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos 
preços vigentes através de solicitação formal ao órgão gerenciador (Coordenadoria de Licitações e 
Compras), desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido tais como: 
lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou 
de outros documentos, que a critério da Comissão de Licitações, poderão subsidiar tal atualização. 
 
3.5 A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença 
percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à 
época. 
 
3.6 Independentemente da solicitação de que trata o item 3.4, a Comissão de Licitações poderá a 
qualquer momento reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de 
mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no 
mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido à partir da publicação na 
Imprensa Oficial. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS, LOCAL DE ENTREGA, TERMO DE RECEBIMENTO E 
CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 
 
4.1.    Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, de acordo com as necessidades da FEAC e 
Divisões requisitantes, nos locais por ela indicados dentro do Município de Franca-SP, conforme 
quantidades expressas na Ordem de Fornecimento. Atualmente, os locais determinados conforme 
solicitação. O serviço/aquisição contratado, objeto deste edital, deverá ser prestado mediante solicitação 
efetuada pela Secretaria requisitante, 7 (sete) dias após a emissão da OF, sendo de total responsabilidade 
da contratada todas as despesas necessárias para a execução do serviço, tais como: despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega 
e da própria aquisição dos produtos. A entrega dos produtos ocorrerá de forma imediata, contado a partir 
do recebimento da Ordem de Serviço expedida pelo FEAC, podendo ser prorrogado, desde que 
plenamente justificado, atendendo aos interesses e conveniências da Fundação Esporte, Arte e Cultura.  
 
4.2 O prazo estabelecido no item 4.1 poderá ser prorrogado quando solicitado pelo fornecedor e desde 
que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 
 
4.3. O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação 
da respectiva Ata. 
 
4.4. O prazo de vigência contratual relacionado ao objeto da licitação será de 12 (doze) meses. 
 
4.5. A contratação somente será considerada concluída mediante a emissão de AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMNETO, expedida pela Divisão requisitante. 
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4.6. Caso o produto não corresponda ao exigido pelo Edital, consoante subitem anterior, a CONTRATADA 
deverá providenciar, no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis, a sua substituição visando o 
atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital, na Lei 
8666/93 e no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.090/90). 
 
4.7. O fornecedor deverá atender aos pedidos efetuados durante a vigência do Compromisso de 
Fornecimento, ainda que a entrega seja prevista para data posterior ao vencimento do Compromisso de 
Fornecimento 
 
4.8. Fica expressamente assegurado à FEAC e às Divisões requisitantes, rejeitar no todo ou em parte os 
produtos entregues caso seja constatado que não atendam ou contrariem as exigências estabelecidas no 
presente edital. Nesta hipótese, a Contratada terá de substituir, por sua conta e risco, sem quaisquer ônus 
à FEAC, os produtos rejeitados; 
 
4.9. Os produtos deverão ser entregues de acordo com as necessidades e orientações da FEAC, após a 
emissão da Ordem de Fornecimento. A entrega dos produtos deverá ser realizada conforme necessidade 
e solicitação da FEAC; 
 
4.10. Será indispensável mencionar o número da Ordem de Fornecimento (OF), em toda a documentação 
referente ao objeto desta licitação. 
 
4.11. Não serão aceitos fornecimentos que não tenham sido autorizados por Ordem de Fornecimento (OF) 
ou Contrato, ou que, por qualquer motivo, não estejam de acordo com os termos e condições 
estabelecidas neste Edital. 
 
4.12. Os fornecedores que tenham seus preços registrados poderão ser convocados a firmar as 
contratações decorrentes do registro de preços de imediato e no prazo máximo de 3 (três) dias úteis da 
convocação expedida pela Administração.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS PAGAMENTOS 
 
5.1 – Os pagamentos serão efetuados pela Fundação, Esporte Arte e Cultura, exclusivamente por meio de 
créditos em conta bancária em nome da licitante adjudicada trinta dias após a entrega do objeto 
contratado, mediante apresentação de nota fiscal ou fatura que conste especificamente o objeto recebido 
na ocasião. A FEAC não se responsabilizará por outro tipo de cobrança. 
 
5.1.1 – Para efeito de contagem de prazo para pagamento pela Secretaria de Finanças, será considerado 
o carimbo e data de entrada da Nota Fiscal no Almoxarifado da Secretaria recebedora. 
 
5.2 – O preço a ser pago será o vigente na data do pedido independentemente do preço em vigor na data 
da entrega.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DO PROCEDIMENTO 
 
6.1 As obrigações decorrentes do fornecimento de bens constantes do Registro de Preços a serem 
firmadas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA serão formalizadas através de contrato, 
observando-se as condições estabelecidas no Edital, seus Anexos e na legislação vigente. 
 
6.2 A CONTRATANTE poderá dispensar o termo de contrato e optar por substituí-lo por outros 
instrumentos equivalentes, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos 
quais não resultem obrigações futuras, nos termos do parágrafo 4º do artigo 62 da Lei nº 8.666/93, 
atualizada pela Lei nº 8.883/94. 
 
6.3 Na hipótese da CONTRATADA classificada em primeiro lugar ter seu registro cancelado, não 
assinar, não aceitar ou não retirar o contrato no prazo e condições estabelecidos, poderão ser convocados 
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os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, independentemente da 
cominação prevista no artigo 81 da Lei nº 8.666/93. 
 
6.4 Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, a CONTRATANTE poderá comprar de 
mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse 
público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com 
o solicitado pela CONTRATANTE, observadas as condições do Edital e o preço registrado. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 
 
7.1 –  No caso de recusa em assinar o contrato na data marcada, aplicar-se-á o disposto no artigo 64 com 
as consequências previstas no artigo 81, ambos da Lei (federal) 8.666/93, alterada pela Lei (federal) 
8.883, de 08/06/94, sem prejuízo da aplicação de multa correspondente a 20% (vinte por cento) do total do 
pedido. 
 
7.2 -  Se a CONTRATADA descumprir sua obrigação no todo ou em parte, a Administração, a seu juízo, 
reserva-se o direito de aplicar as sanções previstas nos artigos 86 e 87, da Lei (federal) 8.666/93, sem 
prejuízo da rescisão contratual e das demais penalidades cabíveis. 
7.3 –  Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o licitante sujeitar-se-á às penalidades de 
advertência, impedimento temporário de licitar com a Administração Pública Municipal e declaração de 
inidoneidade, que poderão ser cumuladas com multa de 10% (dez por cento) do valor total do pedido, sem 
prejuízo da rescisão contratual ou cancelamento do registro, e às demais penalidades previstas neste 
Edital. 
 
7.4 –  Ocorrendo atraso na entrega dos bens será aplicada multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por 
dia de atraso, sobre o valor pedido. 
 
7.5 –  A multa será aplicada isolada ou conjuntamente, com as demais sanções e/ou rescisão contratual, 
sobre o valor pedido, corrigido à época da aplicação da penalidade, pelos índices estabelecidos no 
presente, e será descontada dos pagamentos a serem efetuados, ou ainda quando for o caso, cobrada 
judicialmente. 
 
7.6 –  A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da(s) fatura(s).  
 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
8.1 Poderão ser motivo de rescisão contratual as hipóteses elencadas no artigo 78 da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 
8.2 Caso a CONTRATANTE não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo 
critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a CONTRATADA 
cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas 
no Edital, na Lei nº 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.090/90). 
 
8.3 A rescisão poderá ser unilateral, amigável (resilição) ou judicial, nos termos e condições previstas no 
artigo 79 da Lei nº 8.666/93. 
 
8.4 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE nos casos de rescisão previstos nos 
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DA CONTRATADA 
 
9.1 O registro da CONTRATADA poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação nas seguintes hipóteses: 
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 I – pela CONTRATANTE quando: 

a) A CONTRATADA não cumprir as exigências contidas no Edital ou ata de Registro de Preços; 
 
b) A CONTRATADA, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de 

Preços; 
 
c) a CONTRATADA der causa à rescisão administrativo, de contrato decorrente do Registro de 

Preços, por um dos motivos elencados no artigo 78 e seus incisos da Lei nº 8.666/93, alterada 
pela Lei nº 8.883/94; 

 
d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado; 
 
e) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do artigo 78 

da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94. 
 
II – pela CONTRATADA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada 
de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços. 

 
9.2  O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão 
gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada. 
 
9.3 A comunicação do cancelamento do registro da CONTRATADA, nos casos previstos no inciso I do 
item 10.1, será feita por escrito, juntando-se o comprovante de recebimento. 
 
9.4 No caso da CONTRATADA encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação 
será feita por publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o registro da CONTRATADA a 
partir do quinto dia útil, contado da publicação. 
 
9.5 A solicitação da CONTRATADA para cancelamento do Registro de Preços, não a desobriga do 
fornecimento dos produtos ou da prestação dos serviços, até a decisão final do órgão gerenciador, a qual 
deverá ser prolatada no prazo máximo de trinta dias, facultada à Fundação Esporte Arte Cultura a 
aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.  
 
9.6 Enquanto perdurar o cancelamento, poderão ser realizadas novas licitações para aquisição de bens 
ou serviços constantes do Registro de Preços.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA FEAC 
 
10.1 Além de outros, previstos neste instrumento, a FEAC terá o direito de receber o objeto contratual 
executado em estrita observância às especificações técnicas e com qualidade.  
 
10.2   Constituem obrigações da FEAC, além de outras previstas neste Contrato:  
 
10.2.1  Efetuar o pagamento à CONTRATADA, em conformidade com o disposto neste instrumento e 
nos documentos que o integram.  
 
10.2.2  Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que se 
fizerem necessários à execução do contrato.  
 
10.2.3  Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no 
cumprimento deste contrato.    
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
11.1   Além de outros, previstos neste instrumento, a CONTRATADA terá o direito de receber os 
valores correspondentes à execuções do contrato dentro das condições estabelecidas.  
 
11.2  Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas no presente contrato e nos 
documentos que o integram:  
 
11.2.1   Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
as condições de habilitação.  
 
11.2.2    Responsabilizar-se por danos diretos, mediatos ou imediatos, extravios ou prejuízos causados 
à FEAC , desde que provada à existência de culpa ou dolo de seus prepostos e/ou empregados, assumirá 
a responsabilidade de reparar totalmente os bens, ou substituí-los, preferencialmente pela mesma marca, 
característica e qualidade. A FEAC poderá reter pagamentos que possibilitem o ressarcimento de danos 
causados.  
 
11.2.3   Refazer às suas expensas, toda a entrega inadequadamente realizada, a critério da 
Fiscalização das DIVISÕES DE CULTURA E ESPORTE, sem alteração do prazo de execução do 
Contrato.  
 
11.2.4  Responder pelos atos e omissões de seus prepostos, empregados e demais pessoas que utilizar 
na execução deste Contrato.  
 
11.2.5  Fazer prova junto a ADMINISTRAÇÃO DA FEAC, de acordo com os critérios estabelecidos por 
sua fiscalização, e sempre que solicitada, do fiel cumprimento de todas as obrigações aqui mencionadas, 
e aquelas exigidas quando da habilitação, em especial encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
tributários, fiscais e comerciais.  
 
11.2.6  Não proceder qualquer modificação não prevista nos Anexos deste Contrato, sem consentimento 
prévio e por escrito da ADMINISTRAÇÃO DA FEAC.  
 
11.2.7  A ADMINISTRAÇÃO DA FEAC não assumirá em nenhuma hipótese, a responsabilidade, 
presente ou futura, de qualquer compromisso ou ônus decorrentes do inadimplemento da CONTRATADA 
relativa às obrigações aqui assumidas, ficando essas a seu encargo, exclusivamente, em qualquer 
momento que vierem a ocorrer.  
 
11.2.8  Realizar a entrega dos materiais, disponibilizando os veículos, pessoal, materiais e acessórios 
necessários à adequada execução do contrato, em número suficiente para atendimento dos prazos 
estabelecidos pela ADMINISTRAÇÃO DA FEAC e das especificações contidas no Anexo I deste 
instrumento contratual.  
 
11.2.9  Responder perante a ADMINISTRAÇÃO DA FEAC por eventuais prejuízos e danos decorrentes 
de sua demora ou de sua omissão, no cumprimento das obrigações de sua responsabilidade ou por erro 
seu em qualquer material objeto deste contrato.  
 
11.2.10  Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com 
as especificações deste instrumento.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Compete as DIVISÕES DE CULTURA E ESPORTE o acompanhamento e 
controle do objeto deste Contrato, competindo-lhe ainda atestar as Notas Fiscais, encaminhando-as para 
fins de pagamento e zelar pelo fiel cumprimento da execução do Contrato. Em conformidade com o 
Decreto Municipal 10.666/2017 ficam nomeadas como fiscais do 
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contrato…………………………………………………………………………………………………………………
………  
 
 PARÁGRAFO SEGUNDO - O CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os 
serviços, se em desacordo com os termos deste Edital e seus anexos. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto da contratação 
deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA sem ônus para o CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -  DO FORO 
 
12.1 Fica eleito desde já o foro da Comarca de Franca, com exclusão de qualquer outro, por mais 
especial que seja, para dirimir quaisquer questões originadas pela presente Ata e pelo futuro contrato. 
 

E, por estarem as partes justas e CONTRATADAS firmam a presente Ata, lavrada na  Licitações e 
Compras da FEAC em 04 (quatro) vias, de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 

testemunhas ao final consignadas e pelas partes CONTRATADAS. 
 

 
 

__________________________________ 
CONTRATANTE 

 
 
 

___________________________________ 
CONTRATADA 

 
 

Testemunhas: 
____________________________________ 

   Testemunha 1 
 
 
 

____________________________________ 
Testemunha 2 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 
 

PROCESSO Nº 035/2019 
 

ANEXO II  
 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 

(preferencialmente em papel timbrado da empresa) 
 
 
 
 
 
             A empresa............................................................................. por meio de seu 

representante legal (doc. Anexo), inscrita  no CNPJ sob nº ............/.....-...., com sede na 

....................................................................., na cidade de 

..................................................................................., estado......, nos termos do artigo 4º, VII, da Lei 

10.520/02, declara para os devidos fins de direito que cumpre plenamente os requisitos da habilitação 

estabelecidos no edital em epígrafe. 

 

 

    Sendo expressão da verdade subscrevo-me. 

 

 

 

   Franca, ___ de _______________ de 2019. 

 

 

 

 

 _______________________________________ 

 (nome do representante e da empresa licitante) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 
 

PROCESSO Nº 035/2019 
 

ANEXO III 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE LEGAL 
 

(preferencialmente em papel timbrado da empresa) 
 

 
Local e data 

 
À 
FUNDAÇÃO ESPORTE ARTE CULTURA. 

 
 
 

Prezados Senhores, 
 
 

Em cumprimento aos ditames editalícios, credenciamos junto à 
FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA, o Sr. ___________________________, Carteira de 
Identidade nº _______________, Órgão Expedidor _______, CPF nº ________________________, 
ao qual outorgamos os mais amplos poderes, inclusive, efetuar lances, interpor recursos, quando 
cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente 
processo licitatório. 

 
ATENCIOSAMENTE, 

  
 
 
 
 

_________________________________________________ 
FIRMA LICITANTE/CNPJ 

 
 
 
 

_________________________________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 
 

PROCESSO Nº 035/2019 
 

ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA – ME, OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP 
 

(preferencialmente em papel timbrado da empresa) 
 

Local e data 
À 
FUNDAÇÃO ESPORTE ARTE CULTURA. 

 
 

 
 
 

 
 

Empresa..............................., inscrita 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, sob as penas da Lei, 

que cumpre os requisitos legais para a qualificação como MICROEMPRESA -ME, ou EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE -EPP, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 

42 a 49 da LEI COMPLEMENTAR Nº 123, de 14/12/2006. 

 

 

 

_________________,_____ de ___________________ de 2019. 

 

   

 

  Carimbo e assinatura do Representante legal da empresa 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 

 
PROCESSO Nº 035/2019 

 
ANEXO V 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO 

(preferencialmente em papel timbrado da empresa) 
 
 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ nº __________________, por 

intermédio de seu representante legal Sr. ______________________, Portador do RG nº 

____________________ CPF nº ______________, DECLARA, especialmente para o EDITAL DE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº _____/2019, que em seu quadro societário, cotistas ou dirigentes não 

compõe nenhum integrante que tenha parentesco com  servidor do órgão licitante, ou cônjuge, 

companheiro, parente em linha reta e colateral, consanguíneo ou a fim de servidor público do órgão 

ou entidade licitante, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da 

comissão de licitação, pregoeiro ou autoridade ligada à contratação, conforme disposições previstas 

na legislação vigente. 

 

   Franca, __ de ________________ de 2019. 

 

 

   ____________________________________  
   Responsável da Licitante 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 

 
PROCESSO Nº 035/2019  

 
ANEXO VI         

 
 

CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
 

(preferencialmente em papel timbrado da empresa) 
 
 
 
 
   
 A empresa ............................................................., inscrita no CNPJ sob o 

N.º................................................, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º....................... e do CPF 

n.º..........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de 

junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 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. 

 SIM ( ) OU NÃO ( ). 

 

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

 (data) 

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

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

 (representante legal) 

 (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 
 

PROCESSO Nº 035/2019 
 

ANEXO VII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE/INIDONEIDADE 
 

(preferencialmente em papel timbrado da empresa) 
 

 
 
 
 

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

CNPJ sob o n.º ........................................................., por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a) .................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º 

................................ e do CPF n.º ...................................... DECLARA, para fins do disposto no § 2º do 

artigo 32 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que não está impedida de participar de licitações ou contratar com a 

Administração Pública, Direta ou Indireta e que não é declarada inidônea pelo Poder Público, 

de quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor ou do 

Pregão, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular 

participação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento possa 

decorrer. 

 

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

 (data) 

 

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

 (assinatura do representante legal) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 

 
PROCESSO Nº 035/2019 

 
ANEXO VIII 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

O objeto deste procedimento de licitação é a AQUISIÇÃO MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS 

EQUIPES DE ATLETISMO, com as características e especificações constantes deste Edital. 

 

ITEM QDE UNID DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS 

1 17 UNID 
Sapatilha multiuso, fabricada em material sintético, adaptada para todas 
as provas de pista, solado de plástico com cravos de metal na parte 
frontal. Número 

2 10 UNID 
Sapatilhas para arremesso de peso, fabricada em material sintético, 
com solado de borracha duro e liso próprio para atletas de alto rendimento 
e para lançamentos com aplicação de rotação (para a equipe ACD) 

3 7 UNID 
Sapatilhas para arremesso de peso, fabricada em material sintético, 
com solado de borracha duro e liso próprio para atletas de alto rendimento 
e para lançamentos com aplicação de rotação (para equipe convencional) 

4 11 UNID 
Sapatilha para velocidade, fabricada em material sintético, solado de 
plástico com cravos de metal na parte frontal 

5 2 UNID 
Sapatilhas para salto em distância, fabricada em material sintético, com 
solado parte de EVA e parte de plástico, com cravos na parte frontal. 

6 1 UNID 
Sapatilha para salto com vara, fabricada em material sintético, com 
entressola de EVA e parte frontal de plástico com cravos de metal. 

 
7 

 
12 

 
UN 

Medicine ball de borracha, 1Kg Kick, com bico removível. Com borracha 
aderente e texturas para facilitar a manipulação e capacidade de retorno 
ao arremessada ao chão ou parede. 

 
8 

 
8 

 
UN 

Medicine ball de borracha, 2Kg Kick, com bico removível. Com borracha 
aderente e texturas para facilitar a manipulação e capacidade de retorno 
ao arremessada ao chão ou parede. 

 
9 

 
6 

 
UN 

Medicine ball de borracha, 3Kg Kick, com bico removível. Com borracha 
aderente e texturas para facilitar a manipulação e capacidade de retorno 
ao arremessada ao chão ou parede. 
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10 

 
6 

 
UN 

Medicine ball de borracha, 4Kg Kick, com bico removível. Com borracha 
aderente e texturas para facilitar a manipulação e capacidade de retorno 
ao arremessada ao chão ou parede. 

 
11 

 
6 

 
UN 

Medicine ball de borracha, 5Kg Kick, com bico removível. Com borracha 
aderente e texturas para facilitar a manipulação e capacidade de retorno 
ao arremessada ao chão ou parede. 

 
12 

 
6 

 
UN 

Medicine ball de borracha, 6Kg Kick, com bico removível. Com borracha 
aderente e texturas para facilitar a manipulação e capacidade de retorno 
ao arremessada ao chão ou parede. 

 
13 

 
6 

 
UN 

Slam Ball. Bola de peso de 4 Kg, com superfície de borracha 
antiderrapante ideal para treinamento de força, resistência e coordenação. 
Não quica. 4 Kg. Super durável, Feita de borracha super resistente, 
própria para exercícios de impacto. Matrizada com miolo substituível e 
lubrificado, Enchimento com areia de 4 Kg. 

 
14 

 
6 

 
UN 

Slam Ball. Bola de peso de 6Kg, com superfície de borracha 
antiderrapante ideal para treinamento de força, resistência e coordenação. 
Não quica. 6Kg. Super durável. Feita de borracha super resistente, própria 
para exercícios de impacto. Matrizada com miolo substituível e lubrificado, 
Enchimento com areia de 6 Kg. 

 
15 

 
6 

 
UN 

Slam Ball. Bola de peso de 8Kg, com superfície de borracha 
antiderrapante ideal para treinamento de força, resistência e coordenação. 
Não quica. 8Kg. Super durável. Feita de borracha super resistente, própria 
para exercícios de impacto. Matrizada com miolo substituível e lubrificado, 
Enchimento com areia de 8 Kg. 

 
16 

 
6 

 
UN 

Slam Ball. Bola de peso de 10 Kg, com superfície de borracha 
antiderrapante ideal para treinamento de força, resistência e coordenação. 
Não quica 10Kg. Super durável. Feita de borracha super resistente, 
própria para exercícios de impacto. Matrizada com miolo substituível e 
lubrificado, Enchimento com areia de 10 Kg. 

 
17 

 
6 

 
UN 

Slam Ball. Bola de peso de 12 Kg, com superfície de borracha 
antiderrapante ideal para treinamento de força, resistência e coordenação. 
Não quica 12Kg. Super durável. Feita de borracha super resistente, 
própria para exercícios de impacto. Matrizada com miolo substituível e 
lubrificado, Enchimento com areia de 12 Kg. 

 
18 

 
20 

 
Metros 

Elástico de garrote grosso para tração. Tubo de látex elástico nº 210 
(18,5mm). Indicado para treinamento de força e tonificação dos músculos. 
Pode também ser usado para substituir fita danificada do cinto de tração. 
18,5 mm de espessura externa e 12 mm de espessura interna. Espessura 
do tubo  3,25 mm 

 
19 

 
20 

 
Metros 

Elástico de garrote, médio para tração. Tubo de látex elástico nº 207 
(14mm). Para exercícios de força. Diâmetro externo 14mm, Diâmetro 
interno 8mm e espessura interna de 3mm. 

 
20 

 
20 

 
Metros 

Elastico de garrote fino para exercícios de fortalecimento. Tubo de látex 
elástico nº 204 (12mm). Indicado para treinamento de força e tonificação. 
Diâmetro externo 12mm, Diâmetro interno 6 mm de espessura interna de 
3 mm. 

 
21 

 
12 
 

 
UN 

Faixa elástica para exercícios. As Faixas Elásticas para Exercícios, 
praticar atividades. Com 2 metros, comprimento para realizar atividades 
com membros superiores e inferiores com a mesma Faixa e por pessoas 
com estaturas diferentes. Sendo faixa com níveis de resistência diferente: 
Serão: 4 faixas de resistência média( vermelha); 
4 faixas de resistência forte (Verde); 
E 4 faixas de resistência super forte (prata);   
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22 

 
 

02 

 
 

UN 

Paraquedas de treinamento para corrida (estofado e reforçado) 
tamanho grande. Excelente equipamento para melhoria de 
força/velocidade sem necessidade de mais uma pessoa para realizar o 
treinamento. Em nylon de alta qualidade, corte e a costura adequados 
para uma maior estabilidade. Acompanha cinto para fixação à cintura 
acolchoado, para um maior conforto. Tamanho da vela: 1,40m.  

 
 
 

23 

 
 
 

04 

 
 
 

Conjunto 

Cinto de tração duplo com quatro elásticos. Projetado para 
treinamento de força e velocidade. Dois cintos (com velcros duplos, 
reforçados) ajustáveis, conectados por quatro tubos elásticos. 
Desenvolvido para o treinamento de arranque e explosão, exercícios 
especiais para melhorar o condicionamento físico e muscular. Prático, 
portátil. Cinto com circunferência abdominal de 110cm, com duas fitas de 
velcro regulável na cintura com para melhor ajuste, 80 cm de tubo látex  

 
 

24 

 
 

02 

 
 

UN 

Elástico de tração para pernas e braços. Equipamento resistido eficaz 
para o treinamento de força/potência de membros superiores e 
inferiores.Com 2 elásticos de braço e 2 de perna, tendo um anexo central 
que pode ser usado tanto para se conectar a um trenó ou segurado por 
um treinador, aumentando a carga de resistência. 

 
 

25 

 
 

02 

 
 

UN 

Cinto de tração com dois tubos elásticos revestidos de 1,5m e 
empunhaduras. Produto de alta qualidade, projetado para treinamento de 
força e resistência. Cinto ajustável com velcro conectado por argolas de 
aço em dois tubos elásticos revestidos de nylon com 1,5 metros de 
comprimento, conectados em manoplas/empunhaduras que facilitam a 
tração. 

 
 

26 

 
 

60 

 
 

UN 

Minicone chapéu avulso de PVC com 6cm de altura modelo. Feito de 
plástico resistente com 20 cm de diâmetro e 6 cm de altura. Também 
chamado de prato demarcatório ou chapéu chinês,  

 
 

27 

 
 

06 

 
 

UN 

Escada de agilidade com degraus ajustáveis de plástico 9m (21 degraus 
- 20 espaços). Degraus de plásticos projetados para não causarem 
machucados. Ajuste da distância dos degraus conforme treinamento. 
Tamanho: 9 metros. Presilhas nas extremidades para acoplar mais um 
equipamento. Degraus de plásticos e fitas laterais de polipropileno. 

 
 

28 

 
 

12 

 
 

UN 

Cronometros com  Memória de 20 voltas. Display de hora digital. 
Temporizador de contagem duplo.,/li> Capapcidade de controle do tempo: 
23 hrs, 59 mntse 59,99 sgs. Resolução de 1/100 segundos para 30 
minutos . Ajuste de data, dia da semana e hora. Formato de hora 12 ou 
24. Ajuste de alarme com sinal sonoro. Possui cordão para transporte. 

 
 

29 

 
 
4 

 
 

UN 

Trena de fibra de vidro 30 m com empunhadura. Fita de fibra de vidro de 
30 m com largura de 12,5 mm em caixa aberta com empunhadura, 
graduação de mm / pol. 

 
30 

 
1 

 
UN 

Trena de fibra de vidro 50 m com empunhadura. Fita de fibra de vidro 
de 50 m com largura de 12,5 mm em caixa aberta com 
empunhadura, graduação de mm / pol. 

 
 

31 

 
 
1 

 
 

UN 

Trena de fibra de vidro 100 metros de comprimento com empunhadura. 
Fita de fibra de vidro de alta resistência com 12,5 mm de largura, instalada 
em caixa plástica (ABS) aberta com manivela. Cabo ergonômico 
emborrachado. Graduação: mm / pol.  

 
 

32 

 
 
8 

 
 

UN 

Bloco de partida para atletismo de aço/alumínio competição. 
Excelente custo-benefício. Base central (armação rígida) de aço. Apoios 
para os pés de alumínio com revestimento de PVC. Ajustes de 16 
distâncias e 4 inclinações. Possui travas para pistas sintéticas e de 
carvão. Desenvolvido conforme regras da IAAF. 
 



 

Fundação Esporte, Arte e Cultura – FEAC    
 Divisão Técnica, Administrativo e Financeiro              

                                   
 

________________________________________________________________________________________________________ 
Av. Francisco de Paulo Quintanilha Ribeiro, n°550 – Parque Francal – Franca SP – Cep: 14.403-125  

Tefefone: 3711-9356 –feacfranca@franca.sp.gov.br 

32 

 
33 

 
8 

 
UN 

Disco de PVC para iniciação 500g. Feito de PVC macio. Peso de 500g.  
 
 

 
34 

 
2 

 
UN 

Disco de atletismo de aço/alumínio 0,750 kg. Indicado para 
competições ou treinamento. 70% de peso nas bordas. Centro e bordas 
de aço galvanizado. Construção com pratos de alumínio 

 
35 

 
2 

 
UN 

Disco de atletismo de aço/alumínio 1,0 kg. Indicado para competições 
ou treinamento. 70% de peso nas bordas. Centro e bordas de aço 
galvanizado. Construção com pratos de alumínio 

 
36 

 
3 

 
UN 

Disco de atletismo oficial de aço/ABS 1,50 kg. Indicado para 
competições ou treinamento. 75% de peso nas bordas. Centro e bordas 
de aço galvanizado, pratos de plástico ABS de alta resistência reforçados 
com fibra de vidro. 

 
37 

 
2 

 
UN 

Disco de atletismo oficial de aço/ABS 1,75 kg. Indicado para 
competições ou treinamento. 70% de peso nas bordas. Centro e bordas 
de aço galvanizado, pratos de plástico ABS de alta resistência reforçados 
com fibra de vidro. 

38  
2 

UN Disco de atletismo oficial de aço/ABS 2 kg. Indicado para competições 
ou treinamento. 70% de peso nas bordas. Centro e bordas de aço 
galvanizado, pratos de plástico ABS de alta resistência reforçados com 
fibra de vidro. 

 
39 

 
1 

 
UN 

 

Disco de atletismo de aço/madeira 2,50 kg. Indicado para treinamento 
de sobrecarga. Centro e bordas de aço galvanizado, pratos de madeira 
laminada de alta resistência 

 
40 

 
2 

 
UN 

Peso de atletismo de aço/ ou ferro 2,00 kg para arremesso. Pode ser 
usado em competições e treinamento. Acabamento rígido de aço 
galvanizado e pintado. Núcleo de chumbo. Peso preciso, formato esférico 
e equilíbrio perfeitos. Superfície totalmente lisa. Peso: 2,00 kg. 

 
41 

 
6 

 
UN 

Peso de atletismo de aço/ ou ferro 3,00 kg para arremesso. Pode ser 
usado em competições e treinamento. Acabamento rígido de aço 
galvanizado e pintado. Núcleo de chumbo. Peso preciso, formato esférico 
e equilíbrio perfeitos. Superfície totalmente lisa. Peso: 3,00 kg. 

 
42 

 
3 

 
UN 

Peso de atletismo de aço/ ou ferro 4,00 kg para arremesso. Pode ser 
usado em competições e treinamento. Acabamento rígido de aço 
galvanizado e pintado. Núcleo de chumbo. Peso preciso, formato esférico 
e equilíbrio perfeitos. Superfície totalmente lisa. Peso: 4,00 kg 

 
43 

 
2 

 
UN 

Peso de atletismo de aço 5,00 kg para arremesso. Pode ser usado em 
competições e treinamento. Acabamento rígido de aço galvanizado e 
pintado. Núcleo de chumbo. Peso preciso, formato esférico e equilíbrio 
perfeitos. Superfície totalmente lisa. Peso: 5,00 kg 

 
44 

 
2 

 
UN 

Peso de atletismo de aço 6,00 kg para arremesso. Pode ser usado em 
competições e treinamento. Acabamento rígido de aço galvanizado e 
pintado. Núcleo de chumbo. Peso preciso, formato esférico e equilíbrio 
perfeitos. Superfície totalmente lisa. Peso: 6,00 kg.  

 
45 

 
2 

 
UN 

Peso de atletismo de aço 7,26 kg para arremesso. Pode ser usado em 
competições e treinamento. Acabamento rígido de aço galvanizado e 
pintado. Núcleo de chumbo. Peso preciso, formato esférico e equilíbrio 
perfeitos. Superfície totalmente lisa. 

 
46 

 
2 

 
UN 

Peso de atletismo de ferro 8 kg arremesso. Indicado para treinamento. 
Feito de ferro galvanizado e pintado e núcleo de chumbo. Formato 
esférico preciso, com diâmetro entre 130 e 134 mm. Acabamento 
levemente rugoso (sem ranhuras, defeitos, fendas ou saliências). 
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47 

 
 
 
2 

 
 
 

UN 

Martelo de 4 Kg Martelo de atletismo de aço 4 kg 102 mm para 
lançamento.  Cabeça de 102 mm de diâmetro com acabamento rígido de 
aço galvanizado e pintado e núcleo de chumbo, peso e diâmetro precisos, 
formato esférico, equilíbrio perfeito e superfície totalmente lisa. Cabo de 
aço galvanizado com 3,2 mm de espessura e 96 cm de comprimento. 
Empunhadura curvada de 110 mm de comprimento e largura com suporte 
e anel de aço e apoio de mão de alumínio. Peso total (incluindo cabo e 
empunhadura) 
 
 

 
 
 

48 

 
 
 
2 

 
 
 

UN 

Martelo de 7,260 Kg Martelo de atletismo de aço 7,26 kg 120 mm para 
lançamento. Cabeça de 120 mm de diâmetro com acabamento rígido de 
aço galvanizado e pintado e núcleo de chumbo, peso e diâmetro precisos, 
formato esférico, equilíbrio perfeito e superfície totalmente lisa. Cabo de 
aço galvanizado com 3,2 mm de espessura e 96 cm de comprimento. 
Empunhadura curvada de 110 mm de comprimento e largura com suporte 
e anel de aço e apoio de mão de alumínio. Peso total (incluindo cabo e 
empunhadura): 7,265  

 
 

49 

 
 

12 

 
 

UN 

Pelota de couro para lançamentos 250 g aferida. Ideal para atletas 
iniciantes ou uso escolar. Feito de couro natural legítimo. Produto aferido 
de excelente qualidade. Peso de 250 g e diâmetro aproximado de 6,5 cm. 

 
50 

 
08 

 
UN 

Dardos de Bambu com ponteiras de ferro para iniciação. Empunhadura 
de cordel. 

 
 
 
 

51 

 
 
 
 

02 

 
 
 
 

UN 

Dardo de atletismo para lançamento 400g. Para distâncias acima de 
50m de Metal ou Aluminio/Aço ou Fibra de Carbono. Modelo de alto 
desempenho e resistência, Fabricação manual em alumínio/aço, com 
precisão para o máximo em dimensões e peso tolerados e o mínimo em 
vibração no vôo. Indicado para competições. Desenvolvido para atletas 
avançados (ideal para lançamentos de aproximadamente 60 metros). 
Estrutura de alumínio de alta resistência e cabeça de aço galvanizado. 
Pintura a pó (resistente à corrosão, impacto, ação química etc). A ponteira 
tem de ser adequada para lançamentos contra o vento, mas também é a 
ponteira ideal para atletas ainda com imperfeições na técnica de 
lançamento, pois sua extremidade afinada faz com que o dardo corrija a 
trajetória durante o vôo. Pode ser Fabricado de Fibra de Carbono também 
com a especificação para lançamentos acima de 60m com estrutura rígida 
de fibra de carbono e cabeça de aço ultra-fina revestida com zinco, Não 
pode de forma alguma ser dardos de duralumínio, pois estes não 
suportam o nível técnico dos nossos atletas e estragam facilmente. 

 
 

52 

 
 

02 

 
 

UN 

Dardo de atletismo para lançamento 600g. Para distâncias acima de 
60m de Metal ou Aluminio/Aço ou Fibra de Carbono. Modelo de alto 
desempenho e resistência, Fabricação manual em alumínio/aço, com 
precisão para o máximo em dimensões e peso tolerados e o mínimo em 
vibração no vôo. Indicado para competições. Desenvolvido para atletas 
avançados (ideal para lançamentos de aproximadamente 60 metros). 
Estrutura de alumínio de alta resistência e cabeça de aço galvanizado. 
Pintura a pó (resistente à corrosão, impacto, ação química etc). A ponteira 
tem de ser adequada para lançamentos contra o vento, mas também é a 
ponteira ideal para atletas ainda com imperfeições na técnica de 
lançamento, pois sua extremidade afinada faz com que o dardo corrija a 
trajetória durante o vôo. Pode ser Fabricado de Fibra de Carbono também 
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com a especificação para lançamentos acima de 60m com estrutura rígida 
de fibra de carbono e cabeça de aço ultra-fina revestida com zinco, Não 
pode de forma alguma ser dardos de duralumínio, pois estes não 
suportam o nível técnico dos nossos atletas e estragam facilmente. 

 
 

53 

 
 

02 

 
 

UN 

Dardo de atletismo para lançamento 700g. Para lançamentos acima 
de 65 metros ou 70 metros, de Metal ou Aluminio/Aço ou Fibra de 
carbono.  Modelo de alto desempenho e resistência, Fabricação manual 
em alumínio/aço, com precisão para o máximo em dimensões e peso 
tolerados e o mínimo em vibração no vôo. Indicado para competições. 
Desenvolvido para atletas avançados (ideal para lançamentos de 
aproximadamente 70 metros). Estrutura de alumínio de alta resistência e 
cabeça de aço galvanizado. Pintura a pó (resistente à corrosão, impacto, 
ação química etc). A ponteira tem de ser adequada para lançamentos 
contra o vento, mas também é a ponteira ideal para atletas ainda com 
imperfeições na técnica de lançamento, pois sua extremidade afinada faz 
com que o dardo corrija a trajetória durante o vôo. Pode ser Fabricado de 
Fibra de Carbono também com a especificação para lançamentos acima 
de 70m com estrutura rígida de fibra de carbono e cabeça de aço ultra-fina 
revestida com zinco, Não pode de forma alguma ser dardos de 
duralumínio, pois estes não suportam o nível técnico dos nossos 
atletas e estragam facilmente. 

 
 
 

54 

 
 
 

02 

 
 
 

UN 

Dardo de atletismo para lançamento 800g. Para distâncias acima de 
60m de Metal ou Aluminio/Aço ou Fibra de carbono. Modelo de alto 
desempenho e resistência, Fabricação manual em alumínio/aço, com 
precisão para o máximo em dimensões e peso tolerados e o mínimo em 
vibração no vôo. Indicado para competições. Desenvolvido para atletas 
avançados (ideal para lançamentos de aproximadamente 60 metros). 
Estrutura de alumínio de alta resistência e cabeça de aço galvanizado. 
Pintura a pó (resistente à corrosão, impacto, ação química etc). A ponteira 
tem de ser adequada para lançamentos contra o vento, mas também é a 
ponteira ideal para atletas ainda com imperfeições na técnica de 
lançamento, pois sua extremidade afinada faz com que o dardo corrija a 
trajetória durante o vôo. Pode ser Fabricado de Fibra de Carbono também 
com a especificação para lançamentos acima de 60m com estrutura rígida 
de fibra de carbono e cabeça de aço ultra-fina revestida com zinco, Não 
pode de forma alguma ser dardos de duralumínio, pois estes não 
suportam o nível técnico dos nossos atletas e estragam facilmente. 

 
 
 

55 

 
 
 

01 

 
 
 

UN 

Dardo de atletismo para lançamento 800g. Para distâncias acima de 
70m de Metal ou Aluminio/Aço ou Fibra de carbono. Modelo de alto 
desempenho e resistência, Fabricação manual em alumínio/aço, com 
precisão para o máximo em dimensões e peso tolerados e o mínimo em 
vibração no vôo. Indicado para competições. Desenvolvido para atletas 
avançados (ideal para lançamentos de aproximadamente 60 metros). 
Estrutura de alumínio de alta resistência e cabeça de aço galvanizado. 
Pintura a pó (resistente à corrosão, impacto, ação química etc). A ponteira 
tem de ser adequada para lançamentos contra o vento, mas também é a 
ponteira ideal para atletas ainda com imperfeições na técnica de 
lançamento, pois sua extremidade afinada faz com que o dardo corrija a 
trajetória durante o vôo. Pode ser Fabricado de Fibra de Carbono também 
com a especificação para lançamentos acima de 70m com estrutura rígida 
de fibra de carbono e cabeça de aço ultra-fina revestida com zinco, Não 
pode de forma alguma ser dardos de duralumínio, pois estes não 
suportam o nível técnico dos nossos atletas e estragam facilmente. 
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56 

 
 

40 

 
 

UN 

Barreira de atletismo de aço/alumínio. Estrutura de aço galvanizado e 
alumínio, leve e resistente. Travessão de plástico resistente. Ajuste 
de 5 alturas conforme regras da IAAF. Pintura a pó, mais resistente 
à corrosão.  

 

57 3 UN Sarrafo salto com vara 

58 3 UN Sarrafo salto em altura 
 

59 2 UN Dardo 600 gramas para 45 metros. Dardo de atletismo para lançamento 
600 gramas. Para distância de 45 metros de metal ou alumínio/aço ou 
fibra de carbono. 
 
Modelo de alto desempenho e resistência. Fabricação em alumínio/aço, 
com precisão para o máximo em dimensões e pesos tolerados e o mínimo 
no voo. Indicado para competições. Desenvolvido para atletas avançados 
(ideal para lançamentos aproximadamente de 45 metros). Estrutura de 
alumínio de alta resistência e cabeça de aço galvanizado. Pintura a pó 
(resistente a corrosão, impacto, ação química, etc...). A ponteira tem que 
ser adequada para lançamento contra o vento, mas também para atletas 
ainda com imperfeição na técnica de lançamento, pois sua extremidade 
afinada faz com que o dardo corrija a trajetória durante o voo. Pode ser 
fabricado em fibra de carbono, também com as especificações para 
lançamentos acima de 45 metros, com estrutura rígida de fibra de carbono 
e cabeça de aço ultrafina revestida com zinco. Não pode de forma 
alguma ser dardos de DURALUMÍNIO, pois estes não suportam o 
nível técnico dos nossos atletas e estragam facilmente. 

 
 

60 
 
 
 
 
 
 
. 

 

 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UN 

Dardo 800 gramas para 50 metros. Dardo de atletismo para lançamento 
800 gramas. Para distância de 45 metros de metal ou alumínio/aço ou 
fibra de carbono. 
 
Modelo de alto desempenho e resistência. Fabricação em alumínio/aço, 
com precisão para o máximo em dimensões e pesos tolerados e o mínimo 
no voo. Indicado para competições. Desenvolvido para atletas avançados 
(ideal para lançamentos aproximadamente de 50 metros). Estrutura de 
alumínio de alta resistência e cabeça de aço galvanizado. Pintura a pó 
(resistente a corrosão, impacto, ação química, etc...). A ponteira tem que 
ser adequada para lançamento contra o vento, mas também para atletas 
ainda com imperfeição na técnica de lançamento, pois sua extremidade 
afinada faz com que o dardo corrija a trajetória durante o voo. Pode ser 
fabricado em fibra de carbono, também com as especificações para 
lançamentos acima de 50 metros, com estrutura rígida de fibra de carbono 
e cabeça de aço ultrafina revestida com zinco. Não pode de forma 
alguma ser dardos de DURALUMÍNIO, pois estes não suportam o 
nível técnico dos nossos atletas e estragam facilmente. 

61 03 UN  Disco de atletismo de aço/madeira 2kg. Indicado para treinamento de 
sobrecarga. Centro e bordas de aço galvanizado, pratos de madeira 
laminado de alta resistência. 

62 03 UN Discos de atletismo de aço madeira 1kg. Indicado para treinamento e 
competição, 70% de peso nas bordas. Centro e bordas de aço 
galvanizado. Construção em pratos de alumínio. 

63 03 UN Pesos para atletismo de aço 3kg de arremesso. Usado em competições e 
treinamento. Acabamento rígido de aço galvanizado e pintado. Núcleo de 
chumbo. Peso preciso, formato esférico e equilíbrio perfeitos. Superfície 
totalmente lisa. Peso: 3,00kg. Produto oficial, conforme regras da IAAF 
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64 02 UN Discos de atletismo de aço/madeira 750 gramas para 45 metros. 
Indicado para treinamento e competição, 70% de peso nas bordas. Centro 
e bordas de aço galvanizado. Construção em pratos de alumínio.  

 

2. JUSTIFICATIVA 

Trata-se de aquisição de materiais esportivos para as equipes de Atletismo do município 

 

3. CONDIÇÕES COMERCIAIS 

3.1 Local da entrega: os produtos solicitados deverão ser entregues nos locais informados pela 
Fundação Esporte, Arte e Cultura, colocando a empresa os horários e demais informações 
necessárias de acordo com a necessidade de cada evento. 
 
3.2 Prazo de entrega: Deverão ser colocados à disposição da FEAC, no dia, horário e local 
informados, todos os produtos solicitados. 
 
3.2 Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias, após a entrega e aprovação do respectivo 
processo pelo setor competente. 
 

4. CONSIDERAÇÕES COMPLEMENTARES 

4.1 A constatação de defeitos, imperfeições, alteração ou qualquer irregularidade, observadas mesmo 

depois do recebimento ou pagamento, obriga a contratada a efetuar as correções, arcando com todas 

as despesas decorrentes, bem como com os danos causados a terceiros e/ou á contratante. 

4.2 A compra dos itens, objeto do presente projeto básico, não implicará na obrigatoriedade da FEAC 

solicitar todos os materiais, bem como as quantidades aqui especificadas. 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1 Cumprir as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, fornecendo os devidos 

comprovantes de quitação. 

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1 Os pagamentos serão efetuados pela Fundação de Esporte, Arte e Cultura, exclusivamente por 

meio de créditos em conta bancária em nome da licitante adjudicada, trinta(30) dias após a entrega 

das mercadorias, mediante apresentação de nota fiscal ou fatura que conste especificamente o objeto 

recebido na ocasião. A FEAC não se responsabilizará por outro tipo de cobrança. No entanto, as 

unidades solicitante deverão certificar a FEAC, a requisição de algum item e o recebimento do 

material, de acordo com a quantidade e qualidade prevista em contrato. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 
 

PROCESSO Nº 035/2019 
 

ANEXO IX  
 

ESTIMATIVA  
 

 

ITEM QDE UNID DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS 
PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 

TOTAL 

1 17 UNID 

Sapatilha multiuso, fabricada em material 
sintético, adaptada para todas as provas de 
pista, solado de plástico com cravos de metal 
na parte frontal. Número 

 R$    296,33   R$    5.037,67  

2 10 UNID 

Sapatilhas para arremesso de peso, 
fabricada em material sintético, com solado 
de borracha duro e liso próprio para atletas de 
alto rendimento e para lançamentos com 
aplicação de rotação (para a equipe ACD) 

 R$    496,33   R$    4.963,33  

3 7 UNID 

Sapatilhas para arremesso de peso, 
fabricada em material sintético, com solado 
de borracha duro e liso próprio para atletas de 
alto rendimento e para lançamentos com 
aplicação de rotação (para equipe 
convencional) 

 R$    496,33   R$    3.474,33  

4 11 UNID 
Sapatilha para velocidade, fabricada em 
material sintético, solado de plástico com 
cravos de metal na parte frontal 

 R$    496,33   R$    5.459,67  

5 2 UNID 

Sapatilhas para salto em distância, 
fabricada em material sintético, com solado 
parte de EVA e parte de plástico, com cravos 
na parte frontal. 

 R$    496,33   R$      992,67  

6 1 UNID 
Sapatilha para salto com vara, fabricada em 
material sintético, com entressola de EVA e 
parte frontal de plástico com cravos de metal. 

 R$    496,33   R$      496,33  

 
7 

 
12 

 
UN 

Medicine ball de borracha, 1Kg Kick, com 
bico removível. Com borracha aderente e 
texturas para facilitar a manipulação e 
capacidade de retorno ao arremessada ao 
chão ou parede. 

 R$      84,30   R$    1.011,60  

 
8 

 
8 

 
UN 

Medicine ball de borracha, 2Kg Kick, com 
bico removível. Com borracha aderente e 
texturas para facilitar a manipulação e 
capacidade de retorno ao arremessada ao 
chão ou parede. 

 R$    107,00   R$      856,00  

 
9 

 
6 

 
UN 

Medicine ball de borracha, 3Kg Kick, com 
bico removível. Com borracha aderente e 
texturas para facilitar a manipulação e 
capacidade de retorno ao arremessada ao 
chão ou parede. 

 R$    129,00   R$      774,00  
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10 

 
6 

 
UN 

Medicine ball de borracha, 4Kg Kick, com 
bico removível. Com borracha aderente e 
texturas para facilitar a manipulação e 
capacidade de retorno ao arremessada ao 
chão ou parede. 

 R$    160,00   R$      960,00  

 
11 

 
6 

 
UN 

Medicine ball de borracha, 5Kg Kick, com 
bico removível. Com borracha aderente e 
texturas para facilitar a manipulação e 
capacidade de retorno ao arremessada ao 
chão ou parede. 

 R$    162,67   R$      976,00  

 
12 

 
6 

 
UN 

Medicine ball de borracha, 6Kg Kick, com 
bico removível. Com borracha aderente e 
texturas para facilitar a manipulação e 
capacidade de retorno ao arremessada ao 
chão ou parede. 

 R$    196,33   R$    1.178,00  

 
13 

 
6 

 
UN 

Slam Ball. Bola de peso de 4 Kg, com 
superfície de borracha antiderrapante ideal 
para treinamento de força, resistência e 
coordenação. Não quica. 4 Kg. Super 
durável, Feita de borracha super resistente, 
própria para exercícios de impacto. Matrizada 
com miolo substituível e lubrificado, 
Enchimento com areia de 4 Kg. 

 R$    127,00   R$      762,00  

 
14 

 
6 

 
UN 

Slam Ball. Bola de peso de 6Kg, com 
superfície de borracha antiderrapante ideal 
para treinamento de força, resistência e 
coordenação. Não quica. 6Kg. Super durável. 
Feita de borracha super resistente, própria 
para exercícios de impacto. Matrizada com 
miolo substituível e lubrificado, Enchimento 
com areia de 6 Kg. 

 R$    131,67   R$      790,00  

 
15 

 
6 

 
UN 

Slam Ball. Bola de peso de 8Kg, com 
superfície de borracha antiderrapante ideal 
para treinamento de força, resistência e 
coordenação. Não quica. 8Kg. Super durável. 
Feita de borracha super resistente, própria 
para exercícios de impacto. Matrizada com 
miolo substituível e lubrificado, Enchimento 
com areia de 8 Kg. 

 R$    146,33   R$      878,00  

 
16 

 
6 

 
UN 

Slam Ball. Bola de peso de 10 Kg, com 
superfície de borracha antiderrapante ideal 
para treinamento de força, resistência e 
coordenação. Não quica 10Kg. Super 
durável. Feita de borracha super resistente, 
própria para exercícios de impacto. Matrizada 
com miolo substituível e lubrificado, 
Enchimento com areia de 10 Kg. 

 R$    203,33   R$    1.220,00  

 
17 

 
6 

 
UN 

Slam Ball. Bola de peso de 12 Kg, com 
superfície de borracha antiderrapante ideal 
para treinamento de força, resistência e 
coordenação. Não quica 12Kg. Super 
durável. Feita de borracha super resistente, 
própria para exercícios de impacto. Matrizada 
com miolo substituível e lubrificado, 
Enchimento com areia de 12 Kg. 

 R$    223,33   R$    1.340,00  
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18 

 
20 

 
Metros 

Elástico de garrote grosso para tração. 
Tubo de látex elástico nº 210 (18,5mm). 
Indicado para treinamento de força e 
tonificação dos músculos. Pode também ser 
usado para substituir fita danificada do cinto 
de tração. 18,5 mm de espessura externa e 
12 mm de espessura interna. Espessura do 
tubo  3,25 mm 

 R$      31,10   R$      622,00  

 
19 

 
20 

 
Metros 

Elástico de garrote, médio para tração. 
Tubo de látex elástico nº 207 (14mm). Para 
exercícios de força. Diâmetro externo 14mm, 
Diâmetro interno 8mm e espessura interna de 
3mm. 

 R$      20,07   R$      401,33  

 
20 

 
20 

 
Metros 

Elastico de garrote fino para exercícios de 
fortalecimento. Tubo de látex elástico nº 204 
(12mm). Indicado para treinamento de força e 
tonificação. Diâmetro externo 12mm, 
Diâmetro interno 6 mm de espessura interna 
de 3 mm. 

 R$      12,77   R$      255,33  

 
21 

 
12 
 

 
UN 

Faixa elástica para exercícios. As Faixas 
Elásticas para Exercícios, praticar atividades. 
Com 2 metros, comprimento para realizar 
atividades com membros superiores e 
inferiores com a mesma Faixa e por pessoas 
com estaturas diferentes. Sendo faixa com 
níveis de resistência diferente: 
Serão: 4 faixas de resistência média( 
vermelha); 
4 faixas de resistência forte (Verde); 
E 4 faixas de resistência super forte (prata);   

 R$      48,30   R$      579,60  

 
 

22 

 
 

02 

 
 

UN 

Paraquedas de treinamento para corrida 
(estofado e reforçado) tamanho grande. 
Excelente equipamento para melhoria de 
força/velocidade sem necessidade de mais 
uma pessoa para realizar o treinamento. Em 
nylon de alta qualidade, corte e a costura 
adequados para uma maior estabilidade. 
Acompanha cinto para fixação à cintura 
acolchoado, para um maior conforto. 
Tamanho da vela: 1,40m.  

 R$      94,00   R$      188,00  

 
 
 

23 

 
 
 

04 

 
 
 

Conjunto 

Cinto de tração duplo com quatro 
elásticos. Projetado para treinamento de 
força e velocidade. Dois cintos (com velcros 
duplos, reforçados) ajustáveis, conectados 
por quatro tubos elásticos. Desenvolvido para 
o treinamento de arranque e explosão, 
exercícios especiais para melhorar o 
condicionamento físico e muscular. Prático, 
portátil. Cinto com circunferência abdominal 
de 110cm, com duas fitas de velcro regulável 
na cintura com para melhor ajuste, 80 cm de 
tubo látex  

 R$    199,60   R$      798,40  

 
 

24 

 
 

02 

 
 

UN 

Elástico de tração para pernas e braços. 
Equipamento resistido eficaz para o 
treinamento de força/potência de membros 
superiores e inferiores.Com 2 elásticos de 
braço e 2 de perna, tendo um anexo central 

 R$    316,00   R$      632,00  
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que pode ser usado tanto para se conectar a 
um trenó ou segurado por um treinador, 
aumentando a carga de resistência. 

 
 

25 

 
 

02 

 
 

UN 

Cinto de tração com dois tubos elásticos 
revestidos de 1,5m e empunhaduras. Produto 
de alta qualidade, projetado para treinamento 
de força e resistência. Cinto ajustável com 
velcro conectado por argolas de aço em dois 
tubos elásticos revestidos de nylon com 1,5 
metros de comprimento, conectados em 
manoplas/empunhaduras que facilitam a 
tração. 

 R$    158,57   R$      317,13  

 
 

26 

 
 

60 

 
 

UN 

Minicone chapéu avulso de PVC com 6cm 
de altura modelo. Feito de plástico resistente 
com 20 cm de diâmetro e 6 cm de altura. 
Também chamado de prato demarcatório ou 
chapéu chinês,  

 R$       3,20   R$      192,00  

 
 

27 

 
 

06 

 
 

UN 

Escada de agilidade com degraus ajustáveis 
de plástico 9m (21 degraus - 20 espaços). 
Degraus de plásticos projetados para não 
causarem machucados. Ajuste da distância 
dos degraus conforme treinamento. 
Tamanho: 9 metros. Presilhas nas 
extremidades para acoplar mais um 
equipamento. Degraus de plásticos e fitas 
laterais de polipropileno. 

 R$    153,33   R$      920,00  

 
 

28 

 
 

12 

 
 

UN 

Cronometros com  Memória de 20 voltas. 
Display de hora digital. Temporizador de 
contagem duplo.,/li> Capapcidade de controle 
do tempo: 23 hrs, 59 mntse 59,99 sgs. 
Resolução de 1/100 segundos para 30 
minutos . Ajuste de data, dia da semana e 
hora. Formato de hora 12 ou 24. Ajuste de 
alarme com sinal sonoro. Possui cordão para 
transporte. 

 R$      47,17   R$      566,00  

 
 

29 

 
 
4 

 
 

UN 

Trena de fibra de vidro 30 m com 
empunhadura. Fita de fibra de vidro de 30 m 
com largura de 12,5 mm em caixa aberta com 
empunhadura, graduação de mm / pol. 

 R$      73,00   R$      292,00  

 
30 

 
1 

 
UN 

Trena de fibra de vidro 50 m com 
empunhadura. Fita de fibra de vidro de 50 m 
com largura de 12,5 mm em caixa aberta com 
empunhadura, graduação de mm / pol. 

 R$      78,93   R$        78,93  

 
 

31 

 
 
1 

 
 

UN 

Trena de fibra de vidro 100 metros de 
comprimento com empunhadura. Fita de fibra 
de vidro de alta resistência com 12,5 mm de 
largura, instalada em caixa plástica (ABS) 
aberta com manivela. Cabo ergonômico 
emborrachado. Graduação: mm / pol.  

 R$    126,67   R$      126,67  

 
 

32 

 
 
8 

 
 

UN 

Bloco de partida para atletismo de 
aço/alumínio competição. Excelente custo-
benefício. Base central (armação rígida) de 
aço. Apoios para os pés de alumínio com 
revestimento de PVC. Ajustes de 16 

 R$    421,67   R$    3.373,33  
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distâncias e 4 inclinações. Possui travas para 
pistas sintéticas e de carvão. Desenvolvido 
conforme regras da IAAF. 
 

 
33 

 
8 

 
UN 

Disco de PVC para iniciação 500g. Feito de 
PVC macio. Peso de 500g.  
 
 

 R$      69,33   R$      554,67  

 
34 

 
2 

 
UN 

Disco de atletismo de aço/alumínio 0,750 
kg. Indicado para competições ou 
treinamento. 70% de peso nas bordas. Centro 
e bordas de aço galvanizado. Construção 
com pratos de alumínio 

 R$    154,67   R$      309,33  

 
35 

 
2 

 
UN 

Disco de atletismo de aço/alumínio 1,0 kg. 
Indicado para competições ou treinamento. 
70% de peso nas bordas. Centro e bordas de 
aço galvanizado. Construção com pratos de 
alumínio 

 R$    238,93   R$      477,87  

 
36 

 
3 

 
UN 

Disco de atletismo oficial de aço/ABS 1,50 
kg. Indicado para competições ou 
treinamento. 75% de peso nas bordas. Centro 
e bordas de aço galvanizado, pratos de 
plástico ABS de alta resistência reforçados 
com fibra de vidro. 

 R$    155,67   R$      467,00  

 
37 

 
2 

 
UN 

Disco de atletismo oficial de aço/ABS 1,75 
kg. Indicado para competições ou 
treinamento. 70% de peso nas bordas. Centro 
e bordas de aço galvanizado, pratos de 
plástico ABS de alta resistência reforçados 
com fibra de vidro. 

 R$    215,00   R$      430,00  

38  
2 

UN Disco de atletismo oficial de aço/ABS 2 kg. 
Indicado para competições ou treinamento. 
70% de peso nas bordas. Centro e bordas de 
aço galvanizado, pratos de plástico ABS de 
alta resistência reforçados com fibra de vidro. 

 R$    201,67   R$      403,33  

 
39 

 
1 

 
UN 

 

Disco de atletismo de aço/madeira 2,50 kg. 
Indicado para treinamento de sobrecarga. 
Centro e bordas de aço galvanizado, pratos 
de madeira laminada de alta resistência 

 R$    272,33   R$      272,33  

 
40 

 
2 

 
UN 

Peso de atletismo de aço/ ou ferro 2,00 kg 
para arremesso. Pode ser usado em 
competições e treinamento. Acabamento 
rígido de aço galvanizado e pintado. Núcleo 
de chumbo. Peso preciso, formato esférico e 
equilíbrio perfeitos. Superfície totalmente lisa. 
Peso: 2,00 kg. 

 R$    106,00   R$      212,00  

 
41 

 
6 

 
UN 

Peso de atletismo de aço/ ou ferro 3,00 kg 
para arremesso. Pode ser usado em 
competições e treinamento. Acabamento 
rígido de aço galvanizado e pintado. Núcleo 
de chumbo. Peso preciso, formato esférico e 
equilíbrio perfeitos. Superfície totalmente lisa. 
Peso: 3,00 kg. 

 R$    129,33   R$      776,00  
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42 

 
3 

 
UN 

Peso de atletismo de aço/ ou ferro 4,00 kg 
para arremesso. Pode ser usado em 
competições e treinamento. Acabamento 
rígido de aço galvanizado e pintado. Núcleo 
de chumbo. Peso preciso, formato esférico e 
equilíbrio perfeitos. Superfície totalmente lisa. 
Peso: 4,00 kg 

 R$    144,27   R$      432,80  

 
43 

 
2 

 
UN 

Peso de atletismo de aço 5,00 kg para 
arremesso. Pode ser usado em competições 
e treinamento. Acabamento rígido de aço 
galvanizado e pintado. Núcleo de chumbo. 
Peso preciso, formato esférico e equilíbrio 
perfeitos. Superfície totalmente lisa. Peso: 
5,00 kg 

 R$    157,63   R$      315,27  

 
44 

 
2 

 
UN 

Peso de atletismo de aço 6,00 kg para 
arremesso. Pode ser usado em competições 
e treinamento. Acabamento rígido de aço 
galvanizado e pintado. Núcleo de chumbo. 
Peso preciso, formato esférico e equilíbrio 
perfeitos. Superfície totalmente lisa. Peso: 
6,00 kg.  

 R$    795,00   R$    1.590,00  

 
45 

 
2 

 
UN 

Peso de atletismo de aço 7,26 kg para 
arremesso. Pode ser usado em competições 
e treinamento. Acabamento rígido de aço 
galvanizado e pintado. Núcleo de chumbo. 
Peso preciso, formato esférico e equilíbrio 
perfeitos. Superfície totalmente lisa. 

 R$    221,30   R$      442,60  

 
46 

 
2 

 
UN 

Peso de atletismo de ferro 8 kg arremesso. 
Indicado para treinamento. Feito de ferro 
galvanizado e pintado e núcleo de chumbo. 
Formato esférico preciso, com diâmetro entre 
130 e 134 mm. Acabamento levemente 
rugoso (sem ranhuras, defeitos, fendas ou 
saliências). 

 R$    206,67   R$      413,33  

 
 
 

47 

 
 
 
2 

 
 
 

UN 

Martelo de 4 Kg Martelo de atletismo de aço 
4 kg 102 mm para lançamento.  Cabeça de 
102 mm de diâmetro com acabamento rígido 
de aço galvanizado e pintado e núcleo de 
chumbo, peso e diâmetro precisos, formato 
esférico, equilíbrio perfeito e superfície 
totalmente lisa. Cabo de aço galvanizado com 
3,2 mm de espessura e 96 cm de 
comprimento. Empunhadura curvada de 110 
mm de comprimento e largura com suporte e 
anel de aço e apoio de mão de alumínio. 
Peso total (incluindo cabo e empunhadura) 
 
 

 R$    201,67   R$      403,33  

 
 
 

48 

 
 
 
2 

 
 
 

UN 

Martelo de 7,260 Kg Martelo de atletismo de 
aço 7,26 kg 120 mm para lançamento. 
Cabeça de 120 mm de diâmetro com 
acabamento rígido de aço galvanizado e 
pintado e núcleo de chumbo, peso e diâmetro 
precisos, formato esférico, equilíbrio perfeito 
e superfície totalmente lisa. Cabo de aço 
galvanizado com 3,2 mm de espessura e 96 
cm de comprimento. Empunhadura curvada 

 R$    305,00   R$      610,00  
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de 110 mm de comprimento e largura com 
suporte e anel de aço e apoio de mão de 
alumínio. Peso total (incluindo cabo e 
empunhadura): 7,265  

 
 

49 

 
 

12 

 
 

UN 

Pelota de couro para lançamentos 250 g 
aferida. Ideal para atletas iniciantes ou uso 
escolar. Feito de couro natural legítimo. 
Produto aferido de excelente qualidade. Peso 
de 250 g e diâmetro aproximado de 6,5 cm. 

 R$      44,63   R$      535,60  

 
50 

 
08 

 
UN 

Dardos de Bambu com ponteiras de ferro 
para iniciação. Empunhadura de cordel. 

 R$      89,33   R$      714,67  

 
 
 
 

51 

 
 
 
 

02 

 
 
 
 

UN 

Dardo de atletismo para lançamento 400g. 
Para distâncias acima de 50m de Metal ou 
Aluminio/Aço ou Fibra de Carbono. Modelo 
de alto desempenho e resistência, Fabricação 
manual em alumínio/aço, com precisão para 
o máximo em dimensões e peso tolerados e o 
mínimo em vibração no vôo. Indicado para 
competições. Desenvolvido para atletas 
avançados (ideal para lançamentos de 
aproximadamente 60 metros). Estrutura de 
alumínio de alta resistência e cabeça de aço 
galvanizado. Pintura a pó (resistente à 
corrosão, impacto, ação química etc). A 
ponteira tem de ser adequada para 
lançamentos contra o vento, mas também é a 
ponteira ideal para atletas ainda com 
imperfeições na técnica de lançamento, pois 
sua extremidade afinada faz com que o dardo 
corrija a trajetória durante o vôo. Pode ser 
Fabricado de Fibra de Carbono também com 
a especificação para lançamentos acima de 
60m com estrutura rígida de fibra de carbono 
e cabeça de aço ultra-fina revestida com 
zinco, Não pode de forma alguma ser 
dardos de duralumínio, pois estes não 
suportam o nível técnico dos nossos atletas e 
estragam facilmente. 

 R$    282,33   R$      564,67  

 
 

52 

 
 

02 

 
 

UN 

Dardo de atletismo para lançamento 600g. 
Para distâncias acima de 60m de Metal ou 
Aluminio/Aço ou Fibra de Carbono. Modelo 
de alto desempenho e resistência, Fabricação 
manual em alumínio/aço, com precisão para 
o máximo em dimensões e peso tolerados e o 
mínimo em vibração no vôo. Indicado para 
competições. Desenvolvido para atletas 
avançados (ideal para lançamentos de 
aproximadamente 60 metros). Estrutura de 
alumínio de alta resistência e cabeça de aço 
galvanizado. Pintura a pó (resistente à 
corrosão, impacto, ação química etc). A 
ponteira tem de ser adequada para 

 R$    319,33   R$      638,67  
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lançamentos contra o vento, mas também é a 
ponteira ideal para atletas ainda com 
imperfeições na técnica de lançamento, pois 
sua extremidade afinada faz com que o dardo 
corrija a trajetória durante o vôo. Pode ser 
Fabricado de Fibra de Carbono também com 
a especificação para lançamentos acima de 
60m com estrutura rígida de fibra de carbono 
e cabeça de aço ultra-fina revestida com 
zinco, Não pode de forma alguma ser 
dardos de duralumínio, pois estes não 
suportam o nível técnico dos nossos atletas e 
estragam facilmente. 

 
 

53 

 
 

02 

 
 

UN 

Dardo de atletismo para lançamento 700g. 
Para lançamentos acima de 65 metros ou 
70 metros, de Metal ou Aluminio/Aço ou 
Fibra de carbono.  Modelo de alto 
desempenho e resistência, Fabricação 
manual em alumínio/aço, com precisão para 
o máximo em dimensões e peso tolerados e o 
mínimo em vibração no vôo. Indicado para 
competições. Desenvolvido para atletas 
avançados (ideal para lançamentos de 
aproximadamente 70 metros). Estrutura de 
alumínio de alta resistência e cabeça de aço 
galvanizado. Pintura a pó (resistente à 
corrosão, impacto, ação química etc). A 
ponteira tem de ser adequada para 
lançamentos contra o vento, mas também é a 
ponteira ideal para atletas ainda com 
imperfeições na técnica de lançamento, pois 
sua extremidade afinada faz com que o dardo 
corrija a trajetória durante o vôo. Pode ser 
Fabricado de Fibra de Carbono também com 
a especificação para lançamentos acima de 
70m com estrutura rígida de fibra de carbono 
e cabeça de aço ultra-fina revestida com 
zinco, Não pode de forma alguma ser 
dardos de duralumínio, pois estes não 
suportam o nível técnico dos nossos 
atletas e estragam facilmente. 

 R$    332,67   R$      665,33  

 
 
 

54 

 
 
 

02 

 
 
 

UN 

Dardo de atletismo para lançamento 800g. 
Para distâncias acima de 60m de Metal ou 
Aluminio/Aço ou Fibra de carbono. Modelo 
de alto desempenho e resistência, Fabricação 
manual em alumínio/aço, com precisão para 
o máximo em dimensões e peso tolerados e o 
mínimo em vibração no vôo. Indicado para 
competições. Desenvolvido para atletas 
avançados (ideal para lançamentos de 
aproximadamente 60 metros). Estrutura de 
alumínio de alta resistência e cabeça de aço 
galvanizado. Pintura a pó (resistente à 
corrosão, impacto, ação química etc). A 
ponteira tem de ser adequada para 
lançamentos contra o vento, mas também é a 

 R$    366,00   R$      732,00  
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ponteira ideal para atletas ainda com 
imperfeições na técnica de lançamento, pois 
sua extremidade afinada faz com que o dardo 
corrija a trajetória durante o vôo. Pode ser 
Fabricado de Fibra de Carbono também com 
a especificação para lançamentos acima de 
60m com estrutura rígida de fibra de carbono 
e cabeça de aço ultra-fina revestida com 
zinco, Não pode de forma alguma ser 
dardos de duralumínio, pois estes não 
suportam o nível técnico dos nossos 
atletas e estragam facilmente. 
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01 

 
 
 

UN 

Dardo de atletismo para lançamento 800g. 
Para distâncias acima de 70m de Metal ou 
Aluminio/Aço ou Fibra de carbono. Modelo 
de alto desempenho e resistência, Fabricação 
manual em alumínio/aço, com precisão para 
o máximo em dimensões e peso tolerados e o 
mínimo em vibração no vôo. Indicado para 
competições. Desenvolvido para atletas 
avançados (ideal para lançamentos de 
aproximadamente 60 metros). Estrutura de 
alumínio de alta resistência e cabeça de aço 
galvanizado. Pintura a pó (resistente à 
corrosão, impacto, ação química etc). A 
ponteira tem de ser adequada para 
lançamentos contra o vento, mas também é a 
ponteira ideal para atletas ainda com 
imperfeições na técnica de lançamento, pois 
sua extremidade afinada faz com que o dardo 
corrija a trajetória durante o vôo. Pode ser 
Fabricado de Fibra de Carbono também com 
a especificação para lançamentos acima de 
70m com estrutura rígida de fibra de carbono 
e cabeça de aço ultra-fina revestida com 
zinco, Não pode de forma alguma ser 
dardos de duralumínio, pois estes não 
suportam o nível técnico dos nossos 
atletas e estragam facilmente. 

 R$    380,33   R$      380,33  

 
 

56 

 
 

40 

 
 

UN 

Barreira de atletismo de aço/alumínio. 
Estrutura de aço galvanizado e 
alumínio, leve e resistente. Travessão 
de plástico resistente. Ajuste de 5 
alturas conforme regras da IAAF. 
Pintura a pó, mais resistente à 
corrosão.  

 

 R$    297,20   R$  11.888,00  

57 3 UN Sarrafo salto com vara 
 R$    509,97   R$    1.529,90  

58 3 UN Sarrafo salto em altura 
 

 R$    530,00   R$    1.590,00  

59 2 UN Dardo 600 gramas para 45 metros. Dardo 
de atletismo para lançamento 600 gramas. 
Para distância de 45 metros de metal ou 
alumínio/aço ou fibra de carbono. 

 R$    856,67   R$    1.713,33  
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Modelo de alto desempenho e resistência. 
Fabricação em alumínio/aço, com precisão 
para o máximo em dimensões e pesos 
tolerados e o mínimo no voo. Indicado para 
competições. Desenvolvido para atletas 
avançados (ideal para lançamentos 
aproximadamente de 45 metros). Estrutura de 
alumínio de alta resistência e cabeça de aço 
galvanizado. Pintura a pó (resistente a 
corrosão, impacto, ação química, etc...). A 
ponteira tem que ser adequada para 
lançamento contra o vento, mas também para 
atletas ainda com imperfeição na técnica de 
lançamento, pois sua extremidade afinada faz 
com que o dardo corrija a trajetória durante o 
voo. Pode ser fabricado em fibra de carbono, 
também com as especificações para 
lançamentos acima de 45 metros, com 
estrutura rígida de fibra de carbono e cabeça 
de aço ultrafina revestida com zinco. Não 
pode de forma alguma ser dardos de 
DURALUMÍNIO, pois estes não suportam o 
nível técnico dos nossos atletas e 
estragam facilmente. 

 
 

60 
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UN 

Dardo 800 gramas para 50 metros. Dardo 
de atletismo para lançamento 800 gramas. 
Para distância de 45 metros de metal ou 
alumínio/aço ou fibra de carbono. 
 
Modelo de alto desempenho e resistência. 
Fabricação em alumínio/aço, com precisão 
para o máximo em dimensões e pesos 
tolerados e o mínimo no voo. Indicado para 
competições. Desenvolvido para atletas 
avançados (ideal para lançamentos 
aproximadamente de 50 metros). Estrutura de 
alumínio de alta resistência e cabeça de aço 
galvanizado. Pintura a pó (resistente a 
corrosão, impacto, ação química, etc...). A 
ponteira tem que ser adequada para 
lançamento contra o vento, mas também para 
atletas ainda com imperfeição na técnica de 
lançamento, pois sua extremidade afinada faz 
com que o dardo corrija a trajetória durante o 
voo. Pode ser fabricado em fibra de carbono, 
também com as especificações para 
lançamentos acima de 50 metros, com 
estrutura rígida de fibra de carbono e cabeça 
de aço ultrafina revestida com zinco. Não 
pode de forma alguma ser dardos de 
DURALUMÍNIO, pois estes não suportam o 
nível técnico dos nossos atletas e 
estragam facilmente. 

 R$ 1.070,00   R$    2.140,00  

61 03 UN  Disco de atletismo de aço/madeira 2kg. 
Indicado para treinamento de sobrecarga. 
Centro e bordas de aço galvanizado, pratos 

 R$    252,30   R$      756,90  
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de madeira laminado de alta resistência. 

62 03 UN Discos de atletismo de aço madeira 1kg. 
Indicado para treinamento e competição, 70% 
de peso nas bordas. Centro e bordas de aço 
galvanizado. Construção em pratos de 
alumínio. 

 R$    219,33   R$      658,00  

63 03 UN Pesos para atletismo de aço 3kg de 
arremesso. Usado em competições e 
treinamento. Acabamento rígido de aço 
galvanizado e pintado. Núcleo de chumbo. 
Peso preciso, formato esférico e equilíbrio 
perfeitos. Superfície totalmente lisa. Peso: 
3,00kg. Produto oficial, conforme regras da 
IAAF 

 R$    135,00   R$      405,00  

64 02 UN Discos de atletismo de aço/madeira 750 
gramas para 45 metros. Indicado para 
treinamento e competição, 70% de peso nas 
bordas. Centro e bordas de aço galvanizado. 
Construção em pratos de alumínio.  

 R$    168,97   R$      337,93  

 

TOTAL ESTIMADO:                                                                                                                    R$ 73.872,53 


