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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
CARTA CONVITE Nº 005/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.933 DE 08 DE JULHO DE 2019 
 

OBJETO: Aquisição de diversos materiais esportivos para atender as atividades, programas e 
projetos desenvolvidos neste Município, através do Departamento de Esporte, vinculado à 
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo. 
 
TIPO:  Menor Preço Global 
 
DATA:  16/07/2019 
  
HORÁRIO: 09:00  
 
LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura, localizada na Praça da Matriz, n° 22 – Centro – 
Formosa do Rio Preto – Bahia. 
 

 
A Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto torna público, para conhecimento das 
empresas interessadas, a abertura da Carta Convite nº 005/2019, na data, horário e local 
indicados acima, que será regida com observância da Lei n° 8.666/93, com suas alterações 
posteriores.  
 
Fazem parte integrante deste Edital: 
Anexo I - Minuta do Contrato  
Anexo II - Planilha de Lotes e Quantitativos  
 
I – DO OBJETO 
 
1.1 - Constitui o objeto da presente licitação a aquisição de diversos materiais esportivos 
para atender as atividades, programas e projetos desenvolvidos neste Município, 
através do Departamento de Esporte, vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, 
Esporte e Turismo, conforme especificações do Anexo II deste Edital. 
 
II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Poderão participar desta Licitação as empresas que manifestarem interesse em até 24 
(vinte e quatro) horas antes da abertura das Propostas, legalmente estabelecidas, 
especializadas no ramo de fornecimento dos produtos de interesse da Administração e que 
satisfaçam as condições deste Edital. 
 
2.2. Não poderão participar da licitação: 
 
2.2.1. Pessoa Jurídica na qual, dentre seus dirigentes, responsáveis legais, figure servidor ou 
agente ocupante de cargo ou emprego na Administração Direta ou Indireta do Município; 
 
2.2.2. Empresas consideradas inidôneas ou suspensas de licitar com este município, ou que 
estejam em estado de concordata, falência decretada ou requerida; 
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2.2.3. Empresas que não tenham cumprido, integralmente contratos anteriores firmados ou 
que, embora ainda vigentes, se encontrem inadimplentes com qualquer das obrigações 
assumidas com a Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto. 
 
2.3. No horário, dia e local estabelecido no preâmbulo deste Edital, os licitantes apresentarão 
inicialmente e em separado dos envelopes, os CREDENCIAMENTOS, dos representantes 
legais que deverão obedecer às disposições desta Cláusula, juntamente com sua Carteira de 
Identidade. 
 

2.3.1. A não apresentação do documento de credenciamento não inabilitará a 
licitante, mas impedirá o representante de se manifestar, impugnar e responder 
pela mesma. 

 
2.4. Os licitantes que se fizerem representar por titulares da empresa, comprovarão esta 
condição por instrumento de constituição devidamente arquivado no órgão competente ou 
certidão, ou, no caso de sociedades por ações, como documento comprobatório da eleição de 
seus administradores. 
 
2.5. Os licitantes deverão proceder, antes da elaboração das propostas, verificação minuciosa 
de todos os elementos fornecidos, comunicando por escrito à Comissão Permanente de 
Licitação, até 03 (três) dias antes da reunião de abertura da licitação, as incorreções e/ou 
omissões porventura observadas que serão esclarecidas, também por escrito, até 02 (dois) 
dias após o recebimento do pedido de esclarecimento. 
 
2.6. Cada participante só poderá representar apenas uma empresa. 
 
2.7. Não será admitida a participação de empresas em consórcio nesta licitação. 
 
III - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES HABILITAÇÃO E PROPOSTAS 
 
3.1. Os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços, exigidos neste Edital, deverão ser 
apresentados em envelopes distintos e fechados, contendo as seguintes indicações no seu 
anverso: 
 

Envelope 01 – Documentos de Habilitação          
Carta Convite 005/2019  
Razão Social da Empresa 
Data, Horário e Local da Licitação 

Envelope 02 – Proposta de Preços 
Carta Convite 005/2019 
Razão Social da Empresa 
Data, Horário e Local da Licitação 

 
3.2. O licitante interessado deverá entregar os Envelopes nº 01 - “Documentos de Habilitação” 
e nº 02 - “Proposta de Preços” simultaneamente, até o dia e horário da abertura da licitação, 
no endereço constante do preâmbulo deste Edital. 
 
3.3. Os envelopes poderão ser enviados via postal, somente sendo admitidos aqueles que 
tiverem sido recebidos nas condições previstas no item 3.2. 
 
3.4. Os documentos relativos à Habilitação das empresas deverão ser apresentados em 
original, cópia autenticada ou cópia simples para ser autenticada pela Comissão. 
 
3.4.1. As cópias dos documentos apresentados que forem emitidos através da Internet NÃO 
necessitarão estarem autenticadas, tendo em vista que todos eles condicionam a sua 
validade à verificação de autenticidade nos respectivos sites, ficando os licitantes advertidos 
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que, no caso de apresentação de documentos falsificados, a Administração levará a situação 
ao conhecimento do Ministério Público, para que este órgão apure a responsabilidade do fato. 
 
3.5. A abertura dos envelopes “Documentos de Habilitação” será iniciada no dia e horário 
indicados no preâmbulo do Edital, na sala de reuniões da Comissão, em ato público, do qual 
será lavrada ata circunstanciada, assinada pelos Membros da Comissão e pelos licitantes 
presentes. 
 
3.6. O envelope n° 01 deverá conter obrigatoriamente os seguintes documentos: 
 
3.6.1. Habilitação Jurídica: 
 
3.6.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
3.6.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado em se tratando 
de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos 
documentos da eleição de seus atuais administradores; 
 
3.6.1.3. Inscrições do ato constitutivo no caso de sociedades civis acompanhadas de prova da 
Diretoria em exercício. 
 
3.6.1.4. Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente. 
 
3.6.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:  
 
3.6.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
3.6.2.2. prova de inscrição no Cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual; 
 
3.6.2.3. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário 
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 
 
3.6.2.4. prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do 
licitante; 
 
3.6.2.5. prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, 
através de apresentação do Certificado de Regularidade de Situação - CRS; 
 
3.6.2.6. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 
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IV – DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
 
4.1. O julgamento da habilitação será feito à vista do exame dos documentos apresentados, 
abrindo-se vista aos licitantes, a fim de que, juntamente com a Comissão, rubriquem os 
documentos (art. 43 § 2°, da Lei n° 8666/93). 
 
4.2. A Comissão, após a abertura dos envelopes de habilitação, poderá a seu critério 
exclusivo, suspender a reunião a fim de que possa melhor analisar os documentos 
apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e /ou horário em que voltará a se reunir 
com os interessados, ocasião em que será apresentado o resultado do julgamento da 
habilitação. 
 
4.3. Ocorrendo o caso previsto no item anterior, ou havendo interposição de recurso, a 
Comissão e licitantes deverão rubricar os envelopes lacrados contendo as Propostas de 
Preços, que ficarão em poder da Comissão até que seja julgada a habilitação, ou após o 
julgamento dos recursos interpostos. 
 
4.4. Não havendo registro de protesto ou impugnação e, em havendo, se forem decididos de 
imediato, a Comissão prosseguirá no andamento dos trabalhos com a abertura dos envelopes 
de n.º 2 (Proposta de Preços) das empresas habilitadas, desde que haja declaração 
expressa, consignada em ata, de renúncia a recurso ou a apresentação do termo de renúncia 
de todos os licitantes. 
 
4.5. A Comissão poderá solicitar dos Licitantes as informações e dados complementares que 
considerar necessários para a avaliação da documentação. As respostas aos pedidos de 
esclarecimentos passarão a integrar as propostas respectivas, mas não poderão implicar em 
modificações das condições já oferecidas, e deverão ser prestadas sempre por escrito, no 
prazo estabelecido pela Comissão sob pena de inabilitação. 
 
4.6. Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta, salvo por motivo 
superveniente aceito pela Comissão. 
 
4.7. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a PREFEITURA poderá fixar aos licitantes o prazo de 03 (três) dias úteis 
para a apresentação de nova documentação ou de propostas escoimadas das causas da 
inabilitação ou da desclassificação. 
 
V – DA PROPOSTA DE PREÇO 
 
5.1. A Proposta de Preço deverá: 
 
5.1.1. ser datilografada ou digitada, em língua portuguesa, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, contendo o nome ou a razão social e endereço completo, telefone e fax (se 
houver) do licitante; 
 
5.1.2. conter o preço unitário e total de todos os produtos listados, conter o valor global, 
expresso em algarismo arábico em duas casas decimais (ex.: 0,00) e por extenso, 
prevalecendo, em caso de erro, este último; 
 
5.1.3. apresentar as marcas de todos os produtos; 
 
5.1.4. apresentar prazo entrega, que não poderá exceder a 10 (dez) dias, contado a partir da 
solicitação; 
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5.1.5. apresentar prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias. 
 
5.2. Na proposta apresentada deverão estar inclusos todos os custos, inclusive impostos, 
taxas e fretes. 
 
VI – CRITÉRIO DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE 
 
6.1. No julgamento das propostas, atendidas as condições prescritas neste Edital, levar-se-á 
em conta o menor valor global ofertado para os itens constantes do Anexo II deste Edital. 
 
6.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará 
obrigatoriamente por sorteio, em sessão pública, para o qual serão convocados todos os 
licitantes habilitados. 
 
6.3. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não caberá mais 
desclassificá-las por motivo relacionado a esta fase, salvo em razão de fatos supervenientes, 
ou só conhecidos após o julgamento. 
 
6.4. O resultado do julgamento das propostas será anunciado pelo Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação, na própria sessão ou através de correspondência aos licitantes. 
 
6.5. Serão desclassificadas as propostas que: 
 
6.5.1. contiverem qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital ou que imponham 
condições; 
 
6.5.2. apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os praticados no mercado, ou considerados inexequíveis segundo os 
critérios da Lei n. 8.666/93; 
 
6.5.3. não apresentarem as marcas de todos os produtos; 
 
6.6. O valor estabelecido no Termo da Proposta será ajustado pela Comissão de Licitação, 
quando constatado erros aritméticos. Se a licitante não aceitar a correção do valor da 
Proposta, esta será rejeitada. 
 
VII – DOS RECURSOS 
 
7.1. Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da 
cientificação, em papel timbrado, assinados pelo representante legal, e dirigidos à Comissão, 
que deverá julgá-los no prazo de 2 (dois) dias úteis, encaminhando-o, caso requerido, nesse 
mesmo prazo, à autoridade superior, que proferirá sua decisão nos 2 (dois) dias úteis 
subsequentes ao recebimento. 
 
7.2. Interpostos os recursos previstos, os demais licitantes serão cientificados para, se 
desejarem, oferecer suas impugnações no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da 
cientificação. 
 
7.3. Decidido o recurso, será dado conhecimento aos licitantes. 
 
7.4. Para contagem do prazo de interposição de recurso será considerado como dia inicial o 
seguinte ao da sua cientificação. 
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VIII – DA ADJUDICAÇÃO 
 
8.1. A adjudicação será recomendada pela Comissão Permanente de Licitação e o processo 
será submetido à apreciação do Prefeito, que homologará ou rejeitará a decisão da 
Comissão, adjudicando o objeto da licitação ao vencedor. 
 
IX – DO CONTRATO 
 
9.1. O contrato deverá ser assinado pela vencedora no prazo de 03 (três) dias úteis, contados 
da data da notificação, sob pena de decair o direito à contratação. 
 
9.2. O contrato a ser assinado subordina-se à Minuta em anexo, e terá vigência até 31 de 
dezembro de 2019, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, conforme 
conveniência da Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto, observando-se as 
possibilidades legais.  
 
9.3. Ocorrendo a recusa da vencedora em assinar o contrato, a Administração poderá 
convocar a segunda classificada para a contratação nas mesmas bases da primeira, e assim 
sucessivamente, se houver mais de uma recusa. 
 
9.4. De acordo com a conveniência da Administração, o contrato decorrente da presente 
licitação poderá ser modificado por “Termos Aditivos”, em observância a Lei. 
 
X – DA ENTREGA DOS PRODUTOS, DO PAGAMENTO E REVISÃO DOS PREÇOS. 
 
10.1. A empresa vencedora entregará os produtos na Secretaria Municipal de Cultura, 
Esporte e Turismo, situada na Praça da Matriz, nº 22, Centro, na sede do munícipio, em até 
10 (dez) dias, contados a partir da data de solicitação de fornecimento. 
 
10.2. O pagamento será feito até 30 (trinta) dias após a entrega, mediante apresentação de 
Notas Fiscais, e respectivo atesto do responsável competente. 
 
10.3. Os preços poderão ser revistos, nos limites autorizados pelo Governo Federal, quando 
do aumento nos valores dos materiais, mediante a celebração de termo aditivo onde se 
discriminem os novos preços em vigor. 
 
XI – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
11.1. Pela eventual prática dos atos abaixo expostos os licitantes estarão sujeitos às 
seguintes sanções: 
 
11.1.1. quando a convocada não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidos; 
recusar-se a honrar proposta pelo valor estipulado no instrumento convocatório; ou não 
apresentar a documentação exigida para a assinatura do contrato: 

- Multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato; 
- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. 

 
11.1.2. na ocorrência de qualquer ato de responsabilidade da empresa licitante que resulte na 
necessidade de se promover novo procedimento licitatório: 

- Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração, por prazo não 
superior a 2 anos. 

 

mailto:licita.pmfrp@hotmail.com


 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO – ESTADO DA BAHIA 
CNPJ N° 13.654.454/0001-28 

 

7 
Praça da Matriz, nº 22, Centro. CEP: 47.990-000. 

Telefax: (77) 3616.2112/2121 – licita.pmfrp@hotmail.com 

 

11.1.3. na condenação definitiva pela prática de fraude no recolhimento de quaisquer tributos, 
o cometimento de atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação ou demonstrada a 
inidoneidade para contratar com a Administração, pela prática de atos ilícitos: 

- Multa no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor total do contrato. 
 
XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
12.1. A autoridade competente para aprovação de procedimento poderá revogar a licitação 
por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício 
ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
 
12.2. A apresentação da proposta implica, por parte do licitante, na aquiescência irrestrita a 
todas as condições e deveres contidos neste Edital e adesão completa a todas as obrigações 
dele constantes, inclusive dos seus anexos.  
 
12.3. Não serão considerados os envelopes de Documentos de Habilitação e de Proposta de 
Preços entregues tempestivamente, mas em local diferente do determinado no preâmbulo 
deste Edital. 
 
12.4. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com esta licitação, fica eleito o 
Foro desta Comarca de Formosa do Rio Preto. 
 
12.5. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de 
Licitação. 
 
12.6. Quaisquer esclarecimentos adicionais referentes à presente licitação poderão ser 
obtidos junto à Comissão Permanente de Licitação, na sede da Prefeitura, durante o 
expediente normal. 
 
12.7. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da Lei Orçamentária do 
Município de Formosa do Rio Preto, à conta das seguintes programações: 
 
Órgão/Unidade: 02.11.000- Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo; 
Projeto/Atividade: 13.813.008.2013 – Gestão das Ações Sec. de Cultura, Esporte e Turismo; 
Projeto/Atividade: 27.812.008.2049 – Gestão das Ações Esportivas, Recreativas e Lazer; 
 

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 – Material de Consumo. 
 

Fontes de Recurso: 000. 

 
Formosa do Rio Preto - BA, 09 de julho de 2019. 

 
 
 
 

Termosires Dias dos Santos Neto 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I - MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº ____/2019. 

CARTA CONVITE Nº 005/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.933 DE 08 DE JULHO DE 2019 

 
Pelo presente Contrato de Fornecimento de Material 
que entre si celebram de um lado, o Município de 
Formosa do Rio Preto, Pessoa Jurídica de direito 
público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o no 
13.654.454/0001-28, com sede na Praça da Matriz, 
nº 22, Centro de Formosa do Rio Preto - BA, neste 
ato representado por seu Prefeito, o Sr. Termosires 
Dias dos Santos Neto, portador da Carteira de 
Identidade nº ............................ e CPF nº 
................................., doravante denominado 
CONTRATANTE e a Empresa 
...................................., CNPJ nº ........................, 
sediada na Rua .......................... Município - Estado, 
denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o 
presente Contrato, mediante as cláusulas e 
condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 
O presente contrato tem por objeto a aquisição de diversos materiais esportivos para 
atender as atividades, programas e projetos desenvolvidos neste Município, através do 
Departamento de Esporte, vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e 
Turismo, conforme especificações do Anexo II do Edital da Carta Convite 005/2019. 
 
Parágrafo único: No caso de variações de quantidade no objeto do contrato nos limites 
regulamentares, far-se-á aditamento ou ordem escrita de supressão, de acordo com o art. 65 
da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO 
 
O fornecimento dos produtos ora efetuados pela CONTRATADA serão estimados no valor de 
R$ ............... (................. reais e ............ centavos). 
 
Parágrafo Único. Os produtos serão entregues na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e 
Turismo, situada na Praça da Matriz, nº 22, Centro, na sede do munícipio, em até 10 (dez) 
dias, após solicitação, e o pagamento será liberado em até 30 (trinta) dias do recebimento dos 
mesmos, mediante apresentação de Notas Fiscais, e seus respectivos atestos do responsável 
competente. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – REVISÃO DOS PREÇOS 
 
Os preços poderão ser revistos, nos limites autorizados pelo Governo Federal, quando do 
aumento dos valores, mediante a celebração de termo aditivo onde se discriminem os novos 
preços em vigor. 
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CLÁUSULA QUARTA – PRAZO 
 
O presente contrato passará a vigorar a partir da data de sua assinatura até 31 de dezembro 
de 2019, podendo ser prorrogado nas hipóteses previstas em lei. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei 
Orçamentária do Município de Formosa do Rio Preto, à conta da seguinte programação: 
 
Órgão/Unidade: 02.11.000- Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo; 
Projeto/Atividade: 13.813.008.2013 – Gestão das Ações Sec. de Cultura, Esporte e Turismo; 
Projeto/Atividade: 27.812.008.2049 – Gestão das Ações Esportivas, Recreativas e Lazer; 
 

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30 – Material de Consumo. 
 

Fontes de Recurso: 000. 
 
CLÁUSULA SEXTA – ADJUDICAÇÃO 
 
A adjudicação dos fornecimentos à CONTRATADA deve-se ao fato de ter sido vencedora da 
Carta Convite 005/2019, conforme parecer da Comissão Permanente de Licitação, 
homologado pelo Sr. Prefeito Municipal em __/__/2019. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – PENALIDADES 
 
Sem prejuízo das disposições das demais cláusulas integrantes deste contrato, será aplicada 
à CONTRATADA a multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor global do Contrato, por 
cada dia útil que for excedido ao prazo inicialmente estabelecido para o fornecimento dos 
produtos, até o limite de 30 (trinta) dias. 
 
§ 1o. Após o 30º (trigésimo) dia de paralisação, ou atraso pela CONTRATADA, o 
CONTRATANTE poderá optar por uma das seguintes alternativas, além da multa de 3% (três 
por cento), sobre o valor do contrato: 
 
I - promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial, respondendo a CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisão; 
 
II - exigir a execução do Contrato, sem prejuízo da cobrança de multa correspondente ao 
período total de atraso, respeitando o disposto na Legislação em vigor.  
 
§ 2o. O CONTRATANTE, não quitando os pagamentos no seu vencimento, será considerado 
inadimplente, e a ela será imputada uma multa mensal cujo percentual sobre o pagamento 
será igual à variação do indexador, calculada pró-rata, decorrida entre a data do início da 
inadimplência e o efetivo pagamento, acrescida de juros de mora numa taxa geométrica de 
1% (um por cento) ao mês. 
 
CLÁUSULA OITAVA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
Este contrato regula-se pelas suas cláusulas e preceitos contidos na Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 
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CLÁUSULA NONA – RESCISÃO 
 
Caberá rescisão de Contrato, na ocorrência de quaisquer dos motivos relacionados no art. 78 
da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – FORO 
 
As partes elegem o foro da Comarca de Formosa do Rio Preto, neste Estado, com exclusão 
de qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste 
contrato. 
 
E, por estarem de acordo com as cláusulas acima pactuadas, assinam o presente Contrato 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, devidamente rubricadas, na presença das 
testemunhas identificadas abaixo, que também o assinam. 
 

 
Formosa do Rio Preto - BA........ de ........................... de 2019. 

 
  

_________________________________ 
Município de Formosa do Rio Preto 

Termosires Dias dos Santos Neto 
Prefeito 

CONTRATANTE 
TESTEMUNHAS: 
 
_____________________________ 
 
 
_____________________________ 
 

 
 

_______________________________ 
Nome do Representante 

(representante legal) 
CONTRATADA 
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ANEXO II - PLANILHA DE QUANTITATIVOS  

CARTA CONVITE Nº 005/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.933 DE 08 DE JULHO DE 2019 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UNID  P. UNIT   P. TOTAL  

1 
APITO PARA ARBITRO, metálico com cordão, 
com abertura na parte superior. 

50 Unid   

2 

BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, oficial, em 
microfibra, reconhecida pela FIFA com peso de 
410 a 450 gramas, c arbility, pressão de 10 a 
12 libras e circunferência de 68 a 70cm. 

400 Unid   

3 

BOLA DE FUTSAL, oficial, em microfibra, peso 
410 a 440 gramas, circunferência 61 a 64cm, 
câmara de butil, miolo removível, matizada e 
lubrificada, reconhecida pela CBFS. 

50 Unid   

4 

BOLA DE VOLEIBOL, oficial, couro sintético, 
peso 260 a 280 gramas, circunferência 65 a 67 
cm, câmara de látex, miolo removível, 
reconhecida pela CBV. 

50 Unid   

5 

BOMBA DE AR, profissional, para encher bolas 
de basquetebol/voleibol/handebol/futebol e 
futsal, confeccionada em material metálico, 
com bico tipo agulha. 

20 Unid   

6 

CALIBRADOR PARA BOLA, digital, 
acompanha 2 agulhas, visor fica ligado por 90 
segundo. Precisão: 1% da escala – resolução: 
0.05 livra – Escala: 0.05 a 19.95 libras – 
Temperatura: emborrachado – Peso: 145g. 

10 Unid   

7 

CALÇA PARA TREINADOR, tam. G, M. Tipo 
de tecido (tectel), contendo a logomarca da 
prefeitura, modelo uma face, com bolsos 
fundos. 

20 Unid   

8 
CAMISA, de gola V, tam. P, M, G, GG Em 
tecido 100% poliéster, contendo a logo da 
prefeitura, modelo uma face sem bolso. 

100 Unid   

9 

CHUTEIRA, para futebol de campo em couro 
com cadarço, em trava de borracha com birro 
redondo costurada e vulcanizada de alta 
resistência do número 35 ao 44. 

100 par   

10 
CHUTEIRA, para futebol society em couro com 
solado emborrachado, costurado e vulcanizado 
com alta resistência do número 35 a 44. 

60 Par   

11 
COLETE, para treino, material poliéster, 
modelo dupla face, cores adicionais, uso 
esportivo. 

300 Unid   

12 
CONE de sinalização e borracha, 75cm altura, 
base 40x40. 

50 Unid   

13 
CORDA TRANÇADA, polipropileno, medindo 
08mm de diâmetro de 1º qualidade. 

10 Kg   

14 

CRONOMETRO, sport time com cordão, 
contendo relógio digital, alarme despertador, 
cronometro digital progressivo, data, em 
material resistente. 

30 Unid   

15 
JOELHEIRA, para goleiro, futebol de campo, 
esportiva, de alta qualidade, tam. M/G. 

20 Par   

mailto:licita.pmfrp@hotmail.com


 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO – ESTADO DA BAHIA 
CNPJ N° 13.654.454/0001-28 

 

12 
Praça da Matriz, nº 22, Centro. CEP: 47.990-000. 

Telefax: (77) 3616.2112/2121 – licita.pmfrp@hotmail.com 

 

16 
JOELHEIRA, para goleiro, futsal, esportiva, de 
alta qualidade, tam. M/G. 

20 Par   

17 JOGO DE CARTÕES, tamanho 0,50x10cm. 20 Unid   

18 

MEDALHA DE OURO, para premiação 
esportiva de 1º lugar (atletismo, voleibol, 
futebol, handebol, gincana), em liga de 
antimônio, cunhada com 0,4mm de espessura, 
com 7 cm de diâmetro, com logomarca do 
governo gravada; cada medalha deverá vir com 
fita de cetim de 60cm e de diâmetro e 25mm de 
largura, na cor azul. Produto de 1º qualidade. 

600 Unid   

19 

MEDALHAS DE PRATA, para premiação 
esportiva de 2º lugar (atletismo, voleibol, 
futebol, handebol, gincana), em liga de 
antimônio, cunhada com 0,4mm de espessura, 
com 7 cm de diâmetro, com logomarca do 
governo gravada; cada medalha deverá vir com 
fita de cetim de 60cm e de diâmetro e 25mm de 
largura, na cor azul. Produto de 1º qualidade. 

600 Unid   

20 

MEDALHA DE BRONZE, para premiação 
esportiva de 3º lugar (atletismo, voleibol, 
futebol, handebol, gincana), em liga de 
antimônio, cunhada com 0,4mm de espessura, 
com 7 cm de diâmetro, com logomarca do 
governo gravada; cada medalha deverá vir com 
fita de cetim de 60cm e de diâmetro e 25mm de 
largura, na cor azul. Produto de 1º qualidade. 

600 Unid   

21 
REDE PARA TRAVES DE FUTSAL, tamanho 
oficial, corda trançada em polipropileno, fio 
4.0mm, malha 8 de 1ºqualidade. 

20 Par   

22 

REDE PARA VOLEIBOL, 4 faixas, oficial, 
confeccionada em polietileno, fio 10, com 4 
faixas em algodão, com porta antena, 
dimensões, 1,00x9,50m. 

10 Unid   

23 
TENIS PARA FUTSAL, antiderrapante, de alta 
qualidade com numeração de 35 a 44. 

50 Par   

24 

TROFÉU DE 1º LUGAR, em material dourado, 
com logomarca o governo em baixo relevo na 
frente, para premiação esportiva (handebol, 
voleibol, futebol, atletismo, gincana), tamanho: 
40cm PEQUENO. 

50 Unid   

25 

TROFÉU DE 1º LUGAR, em material dourado, 
como logomarca o governo em baixo relevo na 
frente, para premiação esportiva (handebol, 
voleibol, futebol, atletismo, gincana), tamanho: 
50cm MEDIO. 

50 Unid   

26 

TROFÉU DE 1º LUGAR, em material dourado, 
como logomarca o governo em baixo relevo na 
frente, para premiação esportiva (handebol, 
voleibol, futebol, atletismo, gincana), tamanho: 
80cm GRANDE. 

50 Unid   

27 

TROFÉU DE 2º LUGAR, em material prata, 
como logomarca o governo em baixo relevo na 
frente, para premiação esportiva (handebol, 
voleibol, futebol, atletismo, gincana), tamanho: 
30cm  PEQUENO. 

50 Unid   
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28 

TROFÉU DE 2º LUGAR, em material prata, 
como logomarca o governo em baixo relevo na 
frente, para premiação esportiva (handebol, 
voleibol, futebol, atletismo, gincana), tamanho: 
40cm MEDIO. 

50 Unid   

29 

TROFÉU DE 2º LUGAR em material prata, 
como logomarca o governo em baixo relevo na 
frente, para premiação esportiva (handebol, 
voleibol, futebol, atletismo, gincana), tamanho: 
60cm GRANDE. 

50 Unid   

30 

TROFÉU DE 3º LUGAR, em material bronze, 
como logomarca o governo em baixo relevo na 
frente, para premiação esportiva (handebol, 
voleibol, futebol, atletismo, gincana), tamanho: 
20cm PEQUENO. 

50 Unid   

31 

TROFÉU DE 3º LUGAR, em material bronze, 
como logomarca o governo em baixo relevo na 
frente, para premiação esportiva (handebol, 
voleibol, futebol, atletismo, gincana), tamanho: 
30cm MEDIO. 

50 Unid   

32 

TROFÉU DE 3º LUGAR, em material bronze, 
como logomarca o governo em baixo relevo na 
frente, para premiação esportiva (handebol, 
voleibol, futebol, atletismo, gincana), tamanho: 
50cm GRANDE. 

30 Unid   

33 

UNIFORME COMPLETO PARA FUTEBOL DE 
CAMPO, contendo 23 camisas, mais 2 de 
goleiro, 25 calções, 25 pares de meiões, 
modelo padrão e idêntico a todos, Tamanho M. 

2 Jogo   

34 

UNIFORME COMPLETO PARA VOLEIBOL 
MASC., contendo 14 camisas com número na 
frente e nas costas, 14 bermudas contendo 
número na frente em uma das pernas, 14 
meias cano longo, tamanhos M, G. 

10 Jogo   

35 
UNIFORME COMPLETO PARA FUTSAL, 
contendo 14 camisas iguais mais 1 do goleiro, 
15 calções e 15 pares de meiões. 

10 Jogo   

TOTAL GERAL  

 
Valor Global: 
Valor Global Por Extenso: 
Validade da Proposta: 
Prazo de Entrega: 
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